Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ KSIĄŻKOWY B5
SZYTO-KLEJONY
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OKŁADKA ZEWNĘTRZNA

STRONY WNĘTRZA

Format netto

Format netto

Twój kalendarz będzie miał wymiar 165 x 235 mm.

Strony wnętrza Twojego kalendarza będą miały wymiary 165 x 235 mm.

Format brutto pliku

Format brutto pliku

Plik z okładką powinien być przygotowany w formie dwustronicowej
rozkładówki o wymiarach (168 + 8 + 168) x 241 mm.

Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 171 x 241 mm.

Spad
Wynosi po 3 mm dla każdego z boków rozkładówki.

Spad
Wynosi po 3 mm dla każdego z boków karty kalendarza.

Wewnętrzny margines

Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu
przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić
do krawędzi pliku.

Wynosi po 5 mm licząc od każdego boku karty kalendarza i po 7 mm
od krawędzi przylegającej do grzbietu.

Wewnętrzny margines

Ilość stron

Wynosi po 5 mm licząc od każdego boku rozkładówki i po 7 mm
od łamów przylegających do grzbietu.
Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować
się żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Klejenie boczne
7 mm obszar wzdłuż grzbietu, w którym nie należy umieszczać elementów
istotnych dla projektu, jak np. logotypy lub tekst. Fragment ten służy do
umocowania okładki do stron wnętrza.

Istnieje możliwość spersonalizowania jednej strony w formacie B5.
Pozostałe strony kalendarium są niezmienne – dostarcza je drukarnia.
1 (okładka w postaci rozkładówki) + 1 (spersonalizowana strona wnętrza)
+ 64 (kalendarium)

