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Съвети за избягване на грешки при оформление на печатните Ви файлове

PDF-формат

Общи

Шрифтове

Резолюция

При експорт до  PDF, включете опцията за стандарт PDF/X-1a.2001. Ползвайте CMYK профил
Fogra 39.

*.  

Вектори, преливки и други графични елементи на дизайна трябва да пъдат отпуснати обезател-
но до ръбовете на печатният формат. Поради технологични съображения при обрязването до
краен формат на листовете в блокнот е възможно да има леки отклонения. 

Конвертирайте шрифтовете в криви или да бъдат включени в PDF-файлът.-

(от всички страни)

Допуск: в масовият случай дизайните на 
падове са без елементи по самият ръб.
В такива случаи допуск не е необходим. 
Ако все пак има елементи по ръбовете, 
моля отпуснте всички елемтни от дизайна 
с поне два милиметра за да се избегнат 
бели краища, където няма такива по 
дизайн.

Размерът в който листовете на падът
ще бъдат залепени.

Отстояние на Текст и информация от 
ръбът на крайният формат. Това отстоя-
ние гарантира, че важна информация
няма да бъде обрязана. 

Краен формат: 148 х 210 мм. 

Безопасно отстояние: 3-5 мм

Размерът който трябва да имат Вашите
печатни файлове. В този размер е вклю-
чен по 3мм. допуск за рязане. 

Печатен формат: 154 х 216 мм.

Файлове за печат

Ако дизайните съдържат растерни изибражения е задължително тези да бъдат в резолюция 
300 dpi. В противен случай може да се получи пикселизиране при печат.

Изпращайте Вашият дизайн в PDF-формат. Други формати - *.AI, *.CDR, *.TIF, *.PSD, *.EPS. 
Моля имайте на предвид че при други формати е възможно винаги да има разминавания между 
това, което виждате на Вашият монитор и това което се вижда при предпечат. Различните вер-
сии могат да доведат до разминавания.
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блокнот за писане А5, фирмен 
блокнот А5, рекламен пад А5


