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FOTOOBRAZY NA PŁÓTNIE

drukarnia internetowa
zawijka
krawędź
margines

zielona linia przerywana wyznacza
margines: ważne elementy fotografii
muszą mieścić się w obrębie marginesów

Format Całkowity np. 380 x 380 mm
format uwzględniający krawędź obrazu oraz zawijkę
(po 40 mm na każdy bok)

linia czarna wyznacza obszar
właściwy fotoobrazu: to co mieści się
w obrębie tej linii, będzie widoczne
na froncie fotoobrazu
fioletowa linia przerywana wyznacza
krawędź fotoobrazu: znajdujące się tu
elementy widoczne będą z boku obrazu

Format Właściwy np. 300 x 300 mm
format frontu fotoobrazu

linia czerwona wyznacza obszar
całkowity, razem z zawijką znajdującą się
z tyłu fotoobrazu: tolerancja zawinięcia
wynosi kilka milimetrów, dlatego obszar
ten powinien być zadrukowany

margines

10 mm

Marginesy
marginesy - minimum 10 mm na każdą stronę

obszar
spadu (zawijki)

obszar
zadruku

20 mm

20 mm

krawędź

zawijka

obszar
treści

obszar
krawędzi
WYMIARY PROJEKTU:
Rozmiar każdego z boków płótna jest zawsze o 80 mm większy od wymiaru właściwego boku obrazu. 40 mm z każdej strony obrazu stanowi krawędź (20 mm) oraz zawijka
(20 mm), znajdująca się z tyłu blejtramu. Wymiary pliku projektu najprościej obliczyć ze wzoru: (szerokość obrazu + 80) mm x (wysokość obrazu + 80) mm.
Tabela wymiarów dostępna jest na drugiej stronie dokumentu.

ROZMIESZCZENIE:
Z uwagi na możliwe przesunięcia płótna w trakcie procesu naciągania na blejtram, wskazane jest, aby ważne elementy zdjęcia znajdowały się poza obszarem marginesów
(10 mm z każdej strony). Krawędź jest elementem widocznym. Z uwagi na ewentualne przesunięcia, wskazane jest aby zawijka była w pełni zadrukowana - pozwoli to
uniknąć niezadrukowanych przebić na krawędziach.

KOLORYSTYKA:
Plik do druku należy przygotować w trybie CMYK lub RGB.

FORMAT PLIKÓW:
Najwyższą jakość druku osiągniemy wykorzystując plik PDF, który zawiera dane wektorowe.
Z programu graficznego należy wygenerować plik PDF wraz ze zdefiniowanymi wcześniej spadami, najlepiej w standardzie PDF/X-4:2010 (zgodność z Acrobat 7 - PDF 1.6),
choć akceptujemy również PDF/X1a:2001 (zgodność z Acrobat 4 - PDF 1.3). Obrazy powinny zostać skompresowane do rozdzielczości 300 DPI.
Przyjmujemy również projekty w formatach JPG, TIFF, BMP, które nie zawierają danych wektorowych - jakość druku może być wówczas nieco niższa.
W przypadku projektów dostarczonych w plikach otwartych należy koniecznie wszystkie teksty zamienić na krzywe.
Pliki źródłowe przyjmujemy tylko w formatach: AI, INDD, PSD oraz CDR.
Makiety do projektowania można pobrać z naszej strony internetowej lub klikając bezpośrednio na poniższe ikony. Makieta to zwymiarowany pusty plik z liniami pomocniczymi
wyznaczającymi spady i marginesy. Podczas generowania plików PDF z programu Ilustrator, InDesign oraz Corel Draw należy koniecznie zaznaczyć eksport ze spadami.

AI

CDR

INDD

PDF

PSD

PNG

XCF

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem graficznym drogą mailową: grafika@focusdruk.pl, bądź pod numerem tel. 663 033 599.
Drukarnia nie odpowiada za błędy w druku w przypadku nie stosowania sie do powyższych wytycznych.

FOCUS Krzysztof Walczak
ul. Jagiełły 1, 88-300 Mogilno
NIP 557-101-06-03
REGON 091630747

tel. +48 52 318 00 01
e-mail: drukarnia@focusdruk.pl
www.focusdruk.pl
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Tabela formatów fotoobrazu
Nazwa formatu
w cm

Wymiary fotoobrazu w mm
[szerokość x wysokość]

Wymiary całkowite pliku projektu w mm
[szerokość x wysokość]

kwadratowy 30×30
kwadratowy 40×40
kwadratowy 50×50
kwadratowy 60×60
kwadratowy 70×70
kwadratowy 80×80
kwadratowy 100×100
panoramiczny 60×30
panoramiczny 80×40
panoramiczny 140×70
pionowy 21×30
pionowy 30×40
pionowy 40×50
pionowy 40×60
pionowy 50×70
pionowy 60×80
pionowy 70×100
pionowy 80×120
poziomy 30×21
poziomy 40×30
poziomy 50×40
poziomy 60×40
poziomy 70×50
poziomy 80×60
poziomy 100×70
poziomy 120×80

300 x 300
400 x 400
500 x 500
600 x 600
700 x 700
800 x 800
1000 x 1000
600 x 300
800 x 400
1400 x 700
210 x 300
300 x 400
400 x 500
400 x 600
500 x 700
600 x 800
700 x 1000
800 x 1200
300 x 210
400 x 300
500 x 400
600 x 400
700 x 500
800 x 600
1000 x 700
1200 x 800

380 x 380
480 x 480
580 x 580
680 x 680
780 x 780
880 x 880
1080 x 1080
680 x 380
880 x 480
1480 x 780
290 x 380
380 x 480
480 x 580
480 x 680
580 x 780
680 x 880
780 x 1080
880 x 1280
380 x 290
480 x 380
580 x 480
680 x 480
780 x 580
880 x 680
1080 x 780
1280 x 880

W przypadku pytań prosimy o kontakt z naszym działem graficznym drogą mailową: grafika@focusdruk.pl, bądź pod numerem tel. 663 033 599.
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