Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A5
Format netto dyplomu, certyfikatu to 148x210mm

pionowy 148x210

Jest to końcowy format po docięciu.

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 152x214mm

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

210 mm (format netto po docięciu)

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

214 mm (format brutto ze spadami)

Bezpieczny margines wewnętrzny to 142x204mm

204 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

dyplom
certyfikat
A5
pionowy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

142 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Dodatkowe informacje

148 mm (format netto po docięciu)

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

152 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A5
poziomy 210x148

Format netto dyplomu, certyfikatu to 210x148mm

Bezpieczny margines wewnętrzny to 204x142mm
Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

148 mm (format netto po docięciu)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

152 mm (format brutto ze spadami)

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 214x152mm

142 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to końcowy format po docięciu.

dyplom
certyfikat
A5
poziomy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

204 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)
210 mm (format netto po docięciu)
214 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

Dodatkowe informacje
Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A4
Format netto dyplomu, certyfikatu to 210x297mm

pionowy 210x297

Jest to końcowy format po docięciu.

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 214x301mm

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

297 mm (format netto po docięciu)

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

301 mm (format brutto ze spadami)

Bezpieczny margines wewnętrzny to 204x291mm

291 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

dyplom
certyfikat
A4
pionowy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

204 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Dodatkowe informacje

210 mm (format netto po docięciu)

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

214 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A4
poziomy 297x210

Format netto dyplomu, certyfikatu to 297x210mm

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x204mm
Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

210 mm (format netto po docięciu)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

214 mm (format brutto ze spadami)

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 301x214mm

204 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to końcowy format po docięciu.

dyplom
certyfikat
A4
poziomy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

291 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)
297 mm (format netto po docięciu)
301 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

Dodatkowe informacje
Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A3
Format netto dyplomu, certyfikatu to 297x420mm

pionowy 297x420

Jest to końcowy format po docięciu.

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 301x424mm

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

420 mm (format netto po docięciu)

Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

424 mm (format brutto ze spadami)

Bezpieczny margines wewnętrzny to 291x414mm

414 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

dyplom
certyfikat
A3
pionowy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

291 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Dodatkowe informacje

297 mm (format netto po docięciu)

Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

301 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

Jak przygotować plik?
DYPLOM, CERTYFIKAT A3
poziomy 420x297

Format netto dyplomu, certyfikatu to 420x297mm

Bezpieczny margines wewnętrzny to 414x291mm
Aby uniknąć ucięcia istotnych elementów np. teksty, logo, wykresy, nie należy
wychodzić z tymi elementami poza wyznaczony margines wewnętrzny.
Margines ten jest po 3mm z każdej strony od formatu netto do wewnątrz.
Zwróć uwagę, że na zamieszczonym przykładzie tekst nie wykracza poza linię
bezpiecznego marginesu wewnętrznego.

210 mm (format netto po docięciu)

Jest to format netto plus spady.
Całą grafikę należy przeciągnąć do linii wyznaczających tą krawędź.
Spady to 2mm obszar od formatu netto na zewnątrz.
Na zamieszczonym przykładzie widać, że kolorowa grafika
przeciągnięta jest na spady, aż do linii wyznaczającej format brutto.

214 mm (format brutto ze spadami)

Format brutto dyplomu, certyfikatu to 424x301mm

204 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)

Jest to końcowy format po docięciu.

dyplom
certyfikat
A3
poziomy
Opracowanie graficzne oraz wydruk: drukarnie24.pl

Pliki do druku
Najchętniej preferowany przez nas plik do druku to PDF.
CDR,, PSD
PSD,, AI
AI,, ID.
Możesz też przesłać do nas plik w formacie CDR
Poniżej znajdziesz szablony dla poszczególnych programów
które są już zwymiarowane dla danego produktu.

291 mm (bezpieczny margines wewnętrzny)
297 mm (format netto po docięciu)
301 mm (format brutto ze spadami)

2mm

3mm

przeciągnij grafikę na zewnątrz, aż do tej linii
tj. 2mm od zielonej linii cięcia

Dodatkowe informacje
Jeśli powyższe informacje są niewystarczające do poprawnego przygotowania
pliku przejdź do działu FAQ. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje.
Możesz także przesłać do nas maila z pytaniami na adres biuro@drukarnie24.pl
lub skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 800 70 30 90.

linia cięcia do formatu

rozmieszczając tekst nie przekraczaj tej linii na zewnątrz
tj. 3mm od zielonej linii cięcia

