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Ulotki A4 (210mm x 297mm) 
Wymiar strony do przygotowania 216mm x 303mm 
Po złamaniu format A5 
 
Wszystkie ulotki nawet te, które nie mają spadu przygotować należy na podane wymiary strony! 
 

Spad  
Wszystkie obiekty kończące się na krawędzi cięcia należy wyciągnąć poza nią na odległość 3mm z 
każdej strony, stąd wielkość projektów musi być większa o 6mm (po 3mm z każdej strony) 
 
Linie 
Minimalna grubość linii to 0,25pkt (0,088mm) 
 

Fonty  
Minimalna wielkość użytej czcionki 4pkt (przy wybraniu z tła biały napis 6pkt) 
Wszystkie fonty w projekcie muszą być zamienione na krzywe. (Przy zapisie do pliku PDF można 
dołączyć je do pliku) 
 

Tło  
Minimalne użycie koloru to 5% największej składowej (np: C-0 M-0 Y-0 K-5) 
Pełne krycie uzyskujemy kolorem czarnym a więc nie wolno stosować dodatkowych składowych do 

koloru czarnego (np.: C-0 M-0 Y-0 K-100) 
Kolor - tylko skala CMYK w każdym rodzaju grafiki. Przy zastosowaniach kolorów specjalnych (skale 
Panton, HKS, itd.) należy stosować wzorniki przeliczeniowe na CMYK lub tabele producentów farb.  
Na aplach może pojawić się lekkie paskowanie (olejenie) 
 
Przejścia tonalne 
Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szumy. 
 

Rozdzielczość  
Zdjęcia i grafiki rastrowe należy przygotować z rozdzielczością 300DPI w skali CMYK (SWOP Coated 
CMYK) 
 
Pliki 
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Prace przyjmujemy w pliku PDF opcja do druku. Teksty zamienione na krzywe lub czcionki dołączone 
do pliku, przestrzeń robocza CMYK. 

W przypadku otrzymania innych plików pobieramy opłatę za przygotowanie.  
Przyjmujemy pliki w formatach: 
CDR CorelDraw do wersji 11, czcionki zmienione do krzywych grafika CMYK 
JPG rozdzielczość 300 DPI jakość maksymalna, kolor CMYK  
W przypadku zamówienia kilku rodzajów należy każdą pracę zapisać w oddzielnym pliku. 
 
Uwagi dodatkowe 
Ze względu na możliwości niewielkich przesunięć w trakcie cięcia należy unikać ramek wokół użytku, 

które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności. 
Kolory projektu na wydruku z drukarki kolorowej jak i na ekranie monitora mogą ze względu na 
technologię odbiegać od gotowego produktu. 
 

    

 

Opis techniczny 
  • dowolny format, nie większy niż A4. 

  • papier offsetowy 80g/m2 lub kreda 200g/m2  

  • druk kolorowy dwustronny CMYK na maszynie DocuColor 5000 
  • okładka - druk jednostronny lub dwustronny na maszynie DocuColor 5000, papier biały jednostronnie 

powlekany 250g/m2  

  • opcja laminowania (mat/połysk), oprawa szycie zeszytowe 
 

  


