
Format netto A1xB1
Rozmiar baneru jaki został określony w zamówieniu.
Maksymalny format brytu wynosi 3,2x50 m, w przypadku 
przekroczenia któregokolwiek z wymiarów baner jest łączony.

Format brutto A2xB2
Rozmiar poprawnie przygotowanego pliku do druku, powinien 
mieć wymiary większe od formatu netto o 60 mm.

Spad:
Dla każdego z boków projektu wynosi 30 mm.
Spad to obszar dodatkowy potrzebny do uniknięcia „białych linii” 
po cięciu. Do tej linii powinny dochodzić wszystkie elementy tła 
(np. zdjęcia),

Margines wewnętrzny
Dla każdego z boków projektu wynosi 10 mm i jest liczony od 
każdej z krawdzi projektu formatu netto.
Margines wewnętrzny to obszar, w którym nie powinny 
znajdować się żadne ważne treści w twoich materiałach (teksty, 
logo).

Rozdzielczość
do 2 m - 2 - min. 150 dpi,
do 5 m - 2 - min. 100 dpi,
do 25 m - 2 - min. 80 dpi,
powyżej 25 m - 2 - min 50 dpi.

Pliki
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, JPG. Każda 
praca powinna opierać się na palecie barw przestrzeni CMYK, 
bez dołączonego profilu kolorów. Prosimy nie stosować kolorów 
dodatkowych tj. Pantone. Wszystkie kolory spotowe będą prze-
konwertowane do CMYK. Drukarnia nie bierze odpowiedzialności 
za różnice kolorystyczne powstałe podczas konwersji. Prosimy nie 
stosować opcji nadrukowania („overprint”).
Czcionki w plikach powinny być zamienione na krzywe. Plik nie 
powinien zawierać żadnych znaczników tj, lini cięcia, pasery, 
paski kolory itp.

Uwagi końcowe
Prosimy o niezaznaczanie oczek na projekcie. Standardowe • 
rozmieszczenie oczek jest co 40-60cm, w innym przypadku nale-
ży przesłać wytyczne w osobnym pliku poglądowym.
Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczone pliki • 
oraz wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych 
do druku prac i wzorów, w tym za wszelkie naruszenia praw 
autorskich osób trzecich. 
Wszelkie zmiany w dostarczonych materiałach wykonane na • 
prośbę klienta wymagają pisemnej akceptacji.
Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za prace, w których • 
czcionki nie zostały zamienione na krzywe.

Instrukcja przygotowania pliku
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