
Format netto
Twoja wizytówka będzie miała wymiary 85 x 55 mm . 

Format brutto pliku  
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 89 x 59 mm .

Format brutto jest to format netto powiększony o spad.

Spad  
Wynosi po 2 mm  dla każdego z boków wizytówki. 

Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu 
przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np. zdjęcia) powinny dochodzić  
do krawędzi pliku.

Wewnętrzny margines  
Wynosi po 3 mm  i jest liczony od każdego boku wizytówki.

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.
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Instrukcja przygotowania pliku

WIZYTÓWKA 85x55 mm, 2 STRONY

proste narożniki
2 strony

zaokrąglone narożniki

Pliki  
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD, JPG. 
Szablony plików dla poszczególnych programów graficznych 

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików 

graficznych.

Pomoc  
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

wizytówka 

85x55
2 strony

Uszlachetnienie 
Przy dwustronnym zadruku wizytówkę możemy uszlachetnić  
jedno- lub dwustronnie.

Uszlachetnienie jednostronne wykonujemy zawsze na awersie.

dokument zawierający spady 2mm.

Na nowo utworzonej warstwie stwórz projekt graficzny. Utwórz kolejną warstwę 
o nazwie White, nadaj jej kolor dodatkowy (spotowy), umieść ją ponad warstwą 

zostać poddrukowane (wszystkie elementy grafiki do poddruku muszą posiadać 

efekty uzyskać można stosując poddruk 100% niemniej możliwe jest wykonanie 

barwę podłoża, na którym odbywa się zadruk.

Maska UV  
Projekt, który ma zostać uszlachetniony lakierem wybiórczym, powinien 

poniższych wytycznych:

•  
wektorowej

•  
się ze 100%K (nierastrowanych). Dopuszczalne jest przygotowanie maski 
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•  
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Wymiar wizytówki

Maska UV

85 x 55 mm

Plik do druku, który do nas wysyłasz powinien mieć 
format netto powiększony o 2 mm spadu z każdej 
strony. W związku z tym wymiar pliku do druku 
powinien wynosić 89 x 59 mm.

Czym jest spad?
Spad to obszar dokoła twojej grafiki, który jest 
usuwany podczas przycinania. Wszystkie tła użyte 
w grafice (np. zdjęcia) powinny wchodzić na obszar 
spadu.

(format netto)

Twoja wizytówka będzie miała wymiar 85 x 55 mm.

Wymiar pliku do druku
89 x 59 mm

(format brutto)

Projekt, który na zostać uszlachetniony lakierem 
wybiórczym, powinien posiadać dodatkową stronę
z maską UV. Maska powinna być przygotowana jako 
objekt wektorowy. Lakier powinien być oznaczony 
kolorem o wartości  C:0 M:0 Y:0 K:100%.

Akceptowalne pliki do druku
Pliki powinny być przygotowane w skali barwnej 
CMYK

Formaty plików: PDF, PSD, TIFF

Tekst na wizytówce powinien zachować conajmniej 
3mm odstęp od formatu netto projektu.

3mm

TEKST

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA DO DRUKU

Ilość stron
Twoja wizytówka jest dwustronna dlatego powin-
ieneś wysłać do nas dwie strony. Strona 1 awers, 
strona 2 - rewers. Dodatkowo jeżeli wybrałeś 
uszlachetnienia w postaci naski UV powinieneś 
dosłac ją na dodatkowej stronie. Wszystkie strony 
mogą znajdowac się w jednym lub kilku plikach.

Jeżeli nie wiesz jak profesjonalnie przygotować plik do druku. Zapytaj o wycenę przygotowania swojego projektu kontaktując 
się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie TuszTusz.com 

TuszTusz.com


