
UKŁAD GRAFICZNY 

1. Format netto pełna strona 208 x 293 mm - CMYK
Każda strona powinna mieć spady o wielkości co najmniej 3 mm ze wszystkich stron 
(format brutto 214 x 299).

Uwaga! I okładka format netto – 208 x 197 mm

2. Format ½ strony 184 x 130 mm
3. Format ¼ strony 184 x 65 mm lub 90 x 130 mm

4. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 5 mm 
od linii cięcia.

5. W przypadku opraw klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia 
strona wkładu będą miały zaklejone 5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co 
zmniejsza się efektywny format rozkładówek. Jeżeli nie wprowadzona jest korekta to pojawia się 
zjawisko „wycięcia” fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Przy czym format strony powinien 
zostać ten sam, zmianie podlega tylko wielkość obrazu na stronie.

6. W produkcie z oprawą klejoną występuje zmniejszenie efektywnego formatu strony ze względu na 
niepełne otwarcie egzemplarza.

7. Minimalny stopień pisma drukowanego jednym kolorem wynosi: 

dla krojów jednoelementowych 5 pt 
dla krojów dwuelementowych 6 pt  

8. Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż 1 kolorem lub w kontrze wynosi:
dla krojów jednoelementowych 7 pt 
dla krojów dwuelementowych 8 pt  

9.Najmniejsza dopuszczalna grubość linii to 0,3 pt. Linie wykonane w kontrze lub w więcej niż 
jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,5 pt.

10. Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach nie może być niższa niż 300 dpi, natomiast w 
przypadku bitmap zawierających elementy kreskowe rozdzielczość nie powinna być niższa niż 1200 
dpi. Przysłanie grafiki o niższej rozdzielczości oznacza akceptację na obniżenie jakości danego 
zdjęcia. 

 GENEROWANIE PLIKÓW
1. Strony powinny być przygotowane w postaci plików:

Postscript level 1, 2 lub 3 (separowane lub kompozytowe)  PDF 
( pliki nie mogą posiadać warstw i kompresji JPEG 2000) EPS, 
TIFF 

2. Rozdzielczość naświetlania 2400 dpi
Liniatura jest zależna od jakości papieru od  150-175 lpi.

4. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych profili.

5. Elementy graficzne strony nie mogą zawierać dołączonych komentarzy 

 MATERIAŁY WZORCOWE 
1. Zalecane jest dołączanie proofa

®




