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Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum -
san henibh eum at dolut venit no -
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate
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odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum
san henibh eum at dolut venit no
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate
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3 mm  (spad)

ulotka pionowa 
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Druk to tylko kropki...
Perfekcyjnie składamy je w 

Jak przygotować pliki

przekaz

Format netto
Ulotka będzie miała wymiary 210 x 297 mm

Format brutto pliku
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 
216 x 303 mm

Spad
Spad powiniem wynosić 3 mm dla każdego z boków.

Wewnętrzny margines
Wynosi 3 mm i liczony jest od każdego boku ulotki (formatu 
netto). Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie 
powinny znajdować się żadne istotne informacje, takie jak 
teksty lub logo.

Czarny kolor

 teksty: 
     C 0% M 0% T 0% K 100% 
     czarny ma być nadrukowany

 aple:    
     C 30% M 30% T 30% K 100%

Pliki
Szablony ulotki znajdziesz poniżej. Jest to zwymiarowana strona, na bazie której może zostać wykonany 
projekt. Wybierz interesujący Cię plik i kliknij na ikonę, aby go pobrać:

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w pod tym linkiem 

Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolorystyki, rozdzielczości, 
a także technicznych zasad przygotowania plików. 

Pomoc
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące 
przygotowania plików - skontaktuj się z nami!

tel 660 460 194      
sklep@dobredrukowanie.pl




