Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ PIRAMIDKA SPIRALOWANY
KALENDARIUM 200x132 mm

206 mm (format brutto pliku)
200 mm (format netto)

Makiety

138 mm (format brutto pliku)

200 x 132 mm

132 mm (format netto)

okładka do
kalendarium

Instrukcja przygotowania pliku

KALENDARZ PIRAMIDKA SPIRALOWANY
KALENDARIUM 200x132 mm

306 mm (format brutto pliku)
300 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
loregotowego produktu:
Wizualizacja
te doloreet, vel dolesto dolenis
Exero od te feu feugiamet ad do
ditkalendarz
praessequate
odiamconsent
augait la feugiam
piramidka
miejsce na kalendarium
commod eu facilissed tin et lumspiralowane 200 x 132 mm
san henibh eum at dolut venit nostrud tat nulput prat, quamet lore
te doloreet, vel dolesto dolenis
dit praessequate
zakładka na klejenie 306 x 48 mm, góra
(w tym część bez zadruku 306 x 43 mm)

306 x 5 mm - przedłużona grafika z górnej części podkładu

401 mm (format brutto pliku)

395 mm (format netto pliku)

Exero od te
feu feugiamet
miejsce na
informacje
85 x 130 mm

Exero od
ad lorem

5 mm
(wewnętrzny margines)

290 mm (format brutto z grafiką)

(w tym część bez zadruku 306 x 68 mm)

5 mm

68 mm

zakładka na klejenie 306 x 73 mm, dół

140 mm

306 x 5 mm - przedłużona grafika z dolnej części podkładu

(format netto)

Exero od te
feu feugiamet

140 mm

spiralowany

miejsce na
informacje
85 x 130 mm

5 mm

(format netto)

od da temaiguef uef et do orexE
maiguef al tiagua tnesnocmaido
-mul te nit dessilicaf ue dommoc
-on tinev tulod ta mue hbineh nas
erol temauq ,tarp tuplun tat durts
sinelod otselod lev ,teerolod et
etauqessearp tid

43
mm

emaiguef uef et do orexE
f al tiagua tnesnocmaido
nit dessilicaf ue dommoc
v tulod ta mue hbineh nas
auq ,tarp tuplun tat durts
otselod lev ,teerolod et
etauqessearp tid

5 mm

Exero od
ad lorem

11 mm
miejsce
bez zadruku

5 mm
(wewnętrzny margines)

10 mm
(wewnętrzny margines)

Makiety

Uwaga
1. Kalendarium o wymiarze 200 x 132 mm zostanie umieszczone za pomocą
spirali w odległości 5 mm od lewej krawędzi podkładu.
2. W górnej części podkładu dodana zakładka na sklejenie o wymiarze
306 x 48 mm, w tym:
- 306 x 43 mm to obszar bez zadruku przeznaczony na sklejenie kalendarza
- 306 x 5 mm przedłużona grafika z górnej części podkładu
3. W dolnej części podkładu dodana zakładka na sklejenie o wymiarze
306 x 73 mm, w tym:
- 306 x 68 mm to obszar bez zadruku przeznaczony na sklejenie kalendarza
- 306 x 5 mm przedłużona grafika z dolnej części podkładu
4. Pole zadruku na istotne informacje na kalendarzu (np. dane teleadresowe)
to 85 x 130 mm z zachowaniem 5 mm marginesu wewnętrznego z każdej
strony.

