
Przewodnik po budowie

Margines 
bezpieczeństwa oraz 

oprawy spiralowej

(1cm)

Spad drukarski

(3mm)

W celu ułatwienia procesu zakupu nasza platforma będzie akceptować różnego rodzaju 
pliki, jednak zalecamy przesyłanie plików PDF, niezabezpieczonych hasłem.



Jeśli wymiary przesłanego pliku nie będą odpowiadać produktowi, nasz zespół dokona 
niezbędnych korekt dla wybranego formatu.


Format pliku


- Spad drukarski

Projekt powinien uwzględniać margines spadu wynoszący 3 mm wokół.



- Obszar bezpieczeństwa

Aby upewnić się, że po oprawie nie będzie żadnych przyciętych lub nieczytelnych 
elementów, sugerujemy, aby wszystkie teksty i obrazy znajdowały się w odległości co 
najmniej 1 cm od krawędzi strefy bezpieczeństwa.



Marginesy



Plik powinien zawierać wszystkie poszczególne strony, to znaczy powinny one zostać 
rozdzielone i uporządkowane w kolejności czytania.

Kolejność stron


Podwójne strony
Pojedyncze strony i 
kolejność czytania

Utwórz prawidłowo marginesy spadu i bezpieczeństwa



Przewodnik po budowie

Plik należy przesłać w CMYK, najlepiej z profilem kolorystycznym FOGRA39 lub ISO 
Coated v2 ECI, jeśli będzie w RGB lub Pantone zostanie automatycznie 
przekonwertowany, co może wytworzyć nieoczekiwane odchylenia kolorystyczne





Kolory



Plik należy przesłać w rozdzielczości 300 DPI lub wyższej, każda niższa rozdzielczość 
może powodować szumy lub pikselację przy produkcji końcowego produktu.

Rozdzielczość



Aby uniknąć brakującego tekstu lub stylów, wszystkie czcionki powinny zostać 
włączone do pliku lub zamienione na krzywe.


Źródłav



Liczba stron wybrana podczas zakupu przedstawia maksymalny limit, to znaczy, jeśli 
wysłany plik zawiera mniej stron niż wybrana liczba, tylko te strony zostaną 
wydrukowane. 



Als het aantal pagina's een oneven aantal is, zal het eindproduct lege pagina's 
bevatten.


Liczba stron



Przy wyborze miejsca oprawy należy wziąć pod uwagę miejsce okładki, która będzie się 
różnić w zależności od wybranej opcji.



W produktach z całkowicie spersonalizowanym rdzeniem o rozmieszczeniu treści 
zadecyduje przesłany projekt.

Rozmieszczenie oprawy
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