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WAŻNE: 
Plik produkcyjny powiniem mieć rozmiar poszerzony o 3 mm spadu z każdej strony.  Nie zmieniaj dokumen-

spowoduje przesunięcie w projekcie. Umieść swoją kompozycję w środku strony i zapisz swój plik PDF w 

Prosimy o nie umieszczanie żadnych dodatkowych znaczników drukarskich (patesy, sznyty, celowniki itp.)

SKALA 1:1
SCALE 1:1

LEGENDA  /  LEGEND

SPAD

CIĘCIE
ZAGINANIE

OBSZAR BEZPIECZNY

BLEED

TRIMLINE
FOLD

SAFE AREA

Make sure your design extends to the outside edge 
of the bleed area to avoid white borders around your print.

and critical design elements within the safety area.

Spad wynosi po 3 mm od każdego z boków.

który usuwany jest podczas procesu przycinania. 

powinny dochodzić do krawędzi pliku.

Obszar bezpieczny wynosi po 3 mm 
od każdego z boków. Jest to wewnętrzny margines, 

poza którym nie powinny znajdować się żadne 
istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Jest to właściwa krawędź cięcia 

IMPORTANT: 

of the document above corresponds to our graphic template. Changing the size will cause your proof to 
shift. Simply place your artwork in the middle of the page and save your PDF as CMYK 300DPI color model 

Please do not put any additional prinitng marks (pates, poles, sights etc.)

Materiał GC1 300g
Material GC1 300g

Tryb kolorów / Color
CMYK  - 300DPI

Po dostosowaniu projektu do wykrojnika należy usunąć wszystkie niedrukowane elementy (linie spadu, cięcia, zaginania, obszru bezpiecznego).
Wymiary dokumentu do druku powinny być dostosowane do wymiarów projektu ze spadami. W dokumencie końcowym przeznaczonym do druku, prosimy nie umieszczać żadnych znaków drukarskich.

After adjusting the artwork to the template please remove all of the elements not intended for printing (bleed lines, cutting lines, bending lines, safe area lines).
The measurements of the �le for printing have to be adjusted to the measurements of the project with the bleeds. In the �nal document, intended for printing, please do not place any printing marks.


