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MANUÁL PRO UMÍSTĚNÍ GRAFIKY

co je třeba připravit?

váš výchozí obrázek

grafika s přesahem (5 mm)

viditelná část placky

obrázek v ohybu placky

grafika umístěná ve výseku

hotová placka

grafika bez přesahu

důležité info a vysvětlivky:
•
•

vnější Č E R N O U kružnici v náhledu ponechejte
vnitřní R Ů Ž O V Á kružnice se nevytiskne, slouží pouze k ilustraci, jaká část obrázku bude
po kompletaci viditelná

•

prostřední Š E D Á kružnice značí tzv. spad, po kompletaci se tato část obrázku objeví
v přehybu, proto musí být obrázek vždy o 5 mm větší než růžová kružnice, aby na hraně
placky nevznikl bílý okraj

•

grafiku dodávejte nejlépe v barevném režimu CMYK a rozlišení min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI)

•

stačí nám dodání jednoho obrázku v šabloně, rozmístění na arch provedeme my

1

MANUÁL PRO UMÍSTĚNÍ GRAFIKY

37 mm

42 mm

jak přesně postupovat?

KROK 1: váš obrázek

KROK 2: šedá linka (tzv. spadová kružnice)

Vyberte si svůj obrázek. V případě rastrové
grafiky (např. fotky) nejlépe v rozlišení
min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI) a v barevném
režimu CMYK.

Je o 5 mm větší než reálný rozměr placky (růžová kružnice).
Prostor mezi růžovou a šedou kružnicí znázorňuje část
placky v ohybu, je to tedy část viditelná ze spodu placky.

KROK 3: růžová linka

KROK 4: černá linka (tzv. výseková kružnice)

Znázorňuje tu část obrázku, která bude na placce
viditelná z přímého pohledu. Tato kružnice se netiskne,
slouží pouze pro orientaci při umístění grafiky.

Jedná se o kružnici důležitou pro výsek. Jednotlivé rozměry
výseků pro určité rozměry najdete na straně 3.

KROK 5: správně připravená grafika

KROK 6: hotovo!

Takto by měl váš obrázek vypadat předtím, než nám
jej pošlete.

Pokud byly dodrženy zmíněné kroky, můžete se těšit
na krásný výsledek.
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jaké jsou rozměry výseků?

20 mm
výsek: 32 mm

25 mm
výsek: 35 mm

44 mm
výsek: 54 mm

32 mm
výsek: 44 mm

37 mm
výsek: 49 mm

56 mm
výsek: 66 mm

50 mm
výsek: 60,8 mm

58 mm
výsek: 70 mm

75 mm
výsek: 86 mm
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