
MODULATE
CURVED 820
Код на продукта  MOD-C-820

ЛИЦЕ

СИГУРНА ЗОНА

25%
Този шаблон 

е с размер  25% 
от крайния размер 

НЕ ГО ПРОМЕНЯЙТЕ

3mm
Този шаблон 

е с 3 мм допълнителна 
зона за рязане 

(черната линия)

Общият размер 
на този шаблон е 

211.5 (w) x 491,5 (h) мм 
заедно със зоната 

за рязане

Краен размер на 
паното:  
1960 (w) x 840 (h) мм

Сигурна зона: 
1890 (w) x 770 (h) мм

ARTWORK
CHECKLIST

Следвайте тези 8 стъпки докато 
изработвате файлът за печат

Създайте вашата визия в 
‘Artwork’ слой в CMYK mode. Не 
изтривайте останалите слоеве.

Разполагайте вашите текстове и 
лога в сигурната зона. 
В останалта част оставете само 
фон или фоново изображение

Фона или фоновото 
изображение трябва да бъде 
разположено в рамките на 
черните линии

Всички използвани изображения 
трябва да бъдат 
в CMYK mode. Моля не 
използвайте изображения 
в RGB mode

Всички растерни изображения 
трябва да бъдат с най-малко 
300dpi резолюция

Всички шрифтове трябва да 
бъдат конвертирани в криви.

Трябва да ни информирате ако в 
сте използваи Pantone цветове и 
да ни изпратите тяхните аналози 
в CMYK

Запишете вашите файлове в 
Adobe PDF preset PDF/X-4:2010
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СИГУРНА ЗОНА



ГРЪБ

25%
Този шаблон е 
с размер  25% 

от крайния размер 
НЕ ГО ПРОМЕНЯЙТЕ

3mm
Този шаблон 

е с 3 мм допълнителна 
зона за рязане 

(черната линия)

Общият размер 
на този шаблон е

 221.5 (w) x 491.5 (h) мм 
заедно със зоната 

за рязане

Краен размер 
на паното:  
1960 (w) x 880 (h) мм

Сигурна зона: 1890 
(w) x 810 (h) мм

ПРОВЕРКА
НА ФАЙЛОВЕТЕ

Следвайте тези 8 стъпки, докато 
изработвате файлът за печат

Създайте вашата визия в 
‘Artwork’ слой в CMYK mode. Не 
изтривайте останалите слоеве.

Разполагайте вашите текстове 
и лога в сигурната зона. В 
останалта част оставете само 
фон или фоново изображение

Фона или фоновото 
изображение трябва да бъде 
разположено в рамките на 
черните линии

Всички използвани 
изображения трябва да бъдат 
в CMYK mode. Моля не 
използвайте изображения 
в RGB mode

Всички растерни изображения 
трябва да бъдат с най-малко 
300dpi резолюция

Всички шрифтове трябва да 
бъдат конвертирани в криви.

Трябва да ни информирате 
ако в сте използваи Pantone 
цветове и да ни изпратите 
тяхните аналози в CMYK

Запишете вашите файлове в 
Adobe PDF preset PDF/X-4:2010
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СИГУРНА ЗОНА

ВНИМАНИЕ!
ЗАДНАТА ЧАСТ НА ПАНОТО Е ПО-ГОЛЯМА ОТ ЛИЦЕТО

ПОРАДИ ИЗВИТАТА ФОРМА НА КОНСТРУКЦИЯТА




