Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ JEDNODZIELNY Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
Z KALENDARIUM WG PROJEKTU KLIENTA
Wymiary

20 mm
(wewnętrzny margines)

brutto z grafiką)

Exero od

220 mm (format

netto grafiki)

210 mm (format

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

240 mm (format brutto pliku)

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent
augait la feugiam com350 mm (format brutto
pliku)
mod
eu facilissed tin et lumsan he330 mm (format brutto
z grafiką)
eum at dolut venit nostrud tat
320 mm (format nibh
netto grafiki)
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

Exe
5 mm (spad z grafiką)
10 mm (spad bez grafiki)

Makiety
Pobierz makietę pliku, będzie pomocna w przygotowaniu projektu.

UWAGA: na kolejnej stronie znajduje się instrukcja przygotowania pliku dla podkładu

Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ JEDNODZIELNY Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
Z KALENDARIUM WG PROJEKTU KLIENTA
Wymiary

zakładka na klejenie 326 x 40 mm, góra
(w tym część bez zadruku 326 x 35 mm)

323 mm (format brutto pliku)

70 mm

Miejsce na informację 300 x 50 mm

288 mm (format brutto z grafiką)

miejsce bez zadruku 284
x 184 mm
na kalendarium 290x190
mm

5 mm

210 mm (format netto)

5 mm
przedłużona grafika
górnej części podkładu
Exero326
odx te
feu- feugiamet
ad do zodiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

35 mm

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan heeum at dolut venit nostrud tat
326 mm (formatnibh
brutto pliku)
nulput
320 mm (format
netto) prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

3 mm (spad)

Wymiary kalendarium

Miejsce na
Exero
od te feu feugiamet ad do od10 mm (wewnętrzny margines)
iamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
294 mm (format brutto pliku)
290 mm
(format
netto)
vel
dolesto
dolenis dit praessequate

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu
feugiamet admen

254 mm (format brutto pliku)
250 mm (format netto)

Exero od te feu feugiamet ad do odiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed tin et lumsan henibh eum at dolut venit nostrud tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis dit praessequate

Exero od
feugiamet
2 mm (spad)

5 mm (wewnętrzny margines)

Makiety
Pobierz makietę pliku, będzie pomocna w przygotowaniu projektu.

UWAGA: na kolejnej stronie znajduje się powiększony rozrys główki i podkadu kalendarza

Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ JEDNODZIELNY Z KASZEROWANĄ GŁÓWKĄ
Z KALENDARIUM WG PROJEKTU KLIENTA

220 mm (format
brutto z grafiką)

netto grafiki)

210 mm (format

Exero od

20 mm
(wewnętrzny margines)

Exe

(w tym część bez zadruku 326 x 35 mm)

326 x 5 mm - przedłużona grafika z górnej części podkładu

Miejsce na

10 mm (wewnętrzny margines)

323 mm (format brutto pliku)

326 mm (format brutto pliku)

3 mm (spad)

288 mm (format brutto z grafiką)

320 mm (format netto)

70 mm

Miejsce na informację 300 x 50 mm

5 mm

210 mm (format netto)

x 184 mm
na kalendarium 290x190
mm

35 mm

Exero od te feu feugiamet ad do odExero odla
te feu
feugiamet ad
do odiamconsent augait
feugiam
comiamconsent augait la feugiam commod eu facilissed
et lumsan
hemod eutin
facilissed
tin et lumsan
hezakładka na klejenie 326 x 40 mm, góra
nibh
eum
at
dolut
venit
nostrud
nibh eum at dolut
venit nostrud tattat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
nulput prat, quamet
teditdoloreet,
vel dolestolore
dolenis
praessequate
vel dolesto dolenis miejsce
dit praessequate
bez zadruku 284

240 mm (format brutto pliku)

Exero od te feu feugiamet ad do od(format brutto pliku)
iamconsent augait350lamm
feugiam
comExero od te feu feugiamet ad do od330tin
mmet
(format brutto zhegrafiką)
mod eu facilissed
iamconsent
augaitlumsan
la feugiam comeu 320
facilissed
tin etnetto
lumsan
mm (format
grafiki)
nibh eum atmod
dolut
venit
nostrud
tat henibh
eum
at
dolut
venit
nostrud
nulput prat, quamet lore te doloreet, tat
nulput prat, quamet lore te doloreet,
vel dolesto dolenis
praessequate
vel dolestodit
dolenis
dit praessequate

