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DOPUSZCZALNE FORMATY PLIKÓW : 
PDF (rekomendowany), CDR, EPS, Ai lub TIFF.
W celu uniknięcia błędów takich jak np. nadruki mogących wystąpić przy eksporcie lub 
imporcie projektu, należy załączyć plik poglądowy JPG lub PNG.

PRZESTRZEŃ BARW : 
CMYK. Dla sprecyzowania koloru warto podać jego kod w skali CMYK.
Rozbieżność kolorów może wynosić do 5%. 
Czarny w druku sublimacyjnym to tylko i wyłącznie C0 M0 Y0 K100.

TEKST : 
O ile nie występują w formie rastrowej wszystkie teksty należy zamienić na krzywe. 

DOCELOWA ROZDZIELCZOŚĆ : 
wszystkie bitmapy powinny posiadać rozdzielczość w przedziale 75-150 dpi 
(kropka na cal) przy rozmiarze końcowym grafiki tzn. skali 1:1.

SKALA PROJEKTÓW : 
do 5 m to 1:1, w przypadku większych skala wynosi 1:10.

WYKROJNIKI : 
w przypadku materiałów drukowanych na wymiar jako wykrojnik należy przyjąć 
docelowy format przy zachowaniu odpowiednich spadów i marginesów, 
t.j. min. 6 cm z każdej strony od linii cięcia.

Do flag przenośnych oraz leżaków, należy zastosować wykrojniki dostępne na stronie  
www.flagireklamowe.info.pl/projektowanie-flag.php

W przypadku braku możliwości przygotowania projektu, do Państwa dyspozycji  jest nasze studio graficzne.
Wycena opracowania graficznego po zapoznaniu się z wymaganiami i plikami dostarczonymi przez klienta.
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linia cięcia
obszar bezpieczny
grafika ze spadem

Tło powinno wychodzi poza 
obszar cięcia materiału.

Najważniejsze elementy 
gra�czne takie jak logo i 
hasło reklamowe powinny 
znajdować się wewnątrz 

bezpiecznego obszaru.

Minimalna odległość 
między linią cięcia a 
obszarem bezpiecznym 

wynosi 6 cm.

Wszystkie materiały nieposiadające 
wykrojnika należy przesyłać bez linii 
cięcia wraz ze spadami w formacie 1:1.
Maksymalna szerokość w jednym brycie 
wynosi do 3 m.

Wszystkie materiały posiadające 
wykrojnik powinny zostać przesłane         
z naniesionymi liniami cięcia oraz 
spadami, z wyjątkiem leżaków.

Leżaki należny przesyłać bez zaznaczo-
nych linii cięcia i spadami w proporcji 
1:1.


