
Sprievodca na prípravu súborov
PLAGÁT - A1

Formát po odrezaní
Plagát bude mať rozmer: 594 x 841 mm. 

Formát pred odrezaním 
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 598 x 845 mm.

Formát pred odrezaním je formát po odrezaní zväčšený o spad.

Spad 
Činí 2 mm z každej strany plagátu. 

 

Vnútorný okraj 
Činí 3 mm z každej strany plagátu. 

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text 
alebo logo.

plagát 
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598 mm (formát pred odrezaním)
594 mm (formát po odrezaní)
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)
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Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu fa-
cilissed tin et lumsan henibh eum at dolut 
venit nostrud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit praes-
sequate

Exero od
feugiamet

3 mm (vnútorný okraj)2 mm (spad)

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov PSD, PDF, TIFF, JPG.
Šablóny na prípravu súborov pre rôzne programy sú na stránke jednotlivých 
produktov. Nájdete v nich stránku, na ktorú si môžete zaprojektovať svoju 

prípravy súborov nájdete v sekcií FAQ. 

Pomoc 
Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je 
možné nájsť odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky 
servis alebo e-mailom. 
 

 

krzywe





Sprievodca na prípravu súborov
PLAGÁT - A2

Formát po odrezaní
Plagát bude mať rozmer: 420 x 594 mm. 

Formát pred odrezaním 
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 424 x 598 mm.

Formát pred odrezaním je formát po odrezaní zväčšený o spad.

Spad 
Činí 2 mm z každej strany plagátu. 

 

Vnútorný okraj 
Činí 3 mm z každej strany plagátu. 

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text 
alebo logo.

plagát 

A2

424 mm (formát pred odrezaním)
420 mm (formát po odrezaní)

598 m
m

 (form
át pred

 od
rezaním

)
594 m

m
 (form

át po od
rezaní)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu fa-
cilissed tin et lumsan henibh eum at dolut 
venit nostrud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit praes-
sequate

Exero od
feugiamet

3 mm (vnútorný okraj)2 mm (spad)

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov PSD, PDF, TIFF, JPG.
Šablóny na prípravu súborov pre rôzne programy sú na stránke jednotlivých 
produktov. Nájdete v nich stránku, na ktorú si môžete zaprojektovať svoju 

prípravy súborov nájdete v sekcií FAQ. 

Pomoc 
Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je 
možné nájsť odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky 
servis alebo e-mailom. 





Formát po odrezaní
Leták bude ma  rozmer: 297 x 420 mm . 

Formát pred odrezaním  
Správne pripravený súbor by mal ma  rozmery:  301 x 424 mm.

Formát pred odrezaním je formát po odrezaní zvä šený o spad.

Spad 
Znamená  2 mm z každej strany letáku.  

Spad je oblas  okolo grafiky, ktorá bude odrezaná. Všetky pozadia použité v grafike 
(napr. fotografie) by mali zmesti  do formátu pred odrezaním.

Vnútorný okraj  
iní 3 mm z každej strany letáku.  

Vnútorný okraj je oblas , v ktorej by nemali by  podstatné informácie ako text alebo logo.

leták na výšku

A3

301 mm (Formát pred odrezaním)
297 mm (Formát po odrezaní)

424 m
m

 (Form
át pred odrezaním

)

420 m
m

 (Form
át po odrezaní)

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu  
feugiamet admen

Sprievodca na prípravu súborov

LETÁK NA VÝŠKU A3

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum 
at dolut venit nostrud tat nulput prat, 
quamet lore te doloreet, vel dolesto 
dolenis dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dole -
nis dit praessequate

Exero od
feugiamet

3 mm (Vnútorný okraj)

2 mm (Spad)

Formáty súborov 
Uprednost ujeme formáty súborov PSD, PDF, TIFF, JPG.Šablóny na prípravu súborov pre 
rôzne programy sú na stránke jednotlivých produktov. Nájdete v nich stránku, na ktorú si 
môžete zaprojektova  svoju grafiku. 

Ostatné informácie, týkajúce sa písma, farby, rozlíšenia, alebo grafickej prípravy súborov 
nájdete v sekcií FAQ

Pomoc 
Ak máte alšie otázky o príprave súborov na spracovanie,  na ktoré nie je možné nájs  odpove  
na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky servis   alebo 
e-mailom. 





Sprievodca na prípravu súborov
PLAGÁT - B2

Formát po odrezaní
Plagát bude mať rozmer: 480 x 680 mm. 

Formát pred odrezaním 
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 484 x 684 mm.

Formát pred odrezaním je formát po odrezaní zväčšený o spad.

Spad 
Činí 2 mm z každej strany plagátu. 

 

Vnútorný okraj 
Činí 3 mm z každej strany plagátu. 

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text 
alebo logo.

plagát 

B2

484 mm (formát pred odrezaním)
480 mm (formát po odrezaní)
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)
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Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu fa-
cilissed tin et lumsan henibh eum at dolut 
venit nostrud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit praes-
sequate

Exero od
feugiamet

3 mm (vnútorný okraj)2 mm (spad)

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov PSD, PDF, TIFF, JPG.
Šablóny na prípravu súborov pre rôzne programy sú na stránke jednotlivých 
produktov. Nájdete v nich stránku, na ktorú si môžete zaprojektovať svoju 

prípravy súborov nájdete v sekcií FAQ. 

Pomoc 
Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je 
možné nájsť odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky 
servis alebo e-mailom. 

Just

krzywe





Sprievodca na prípravu súborov
PLAGÁT - B1

Formát po odrezaní
Plagát bude mať rozmer: 680 x 980 mm. 

Formát pred odrezaním 
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 684 x 984 mm.

Formát pred odrezaním je formát po odrezaní zväčšený o spad.

Spad 
Činí 2 mm z každej strany plagátu. 

 

Vnútorný okraj 
Činí 3 mm z každej strany plagátu. 

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text 
alebo logo.
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Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet admen te fu  
feugiamet admen

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu fa-
cilissed tin et lumsan henibh eum at dolut 
venit nostrud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis dit praes-
sequate

Exero od
feugiamet

3 mm (vnútorný okraj)2 mm (spad)

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov PSD, PDF, TIFF, JPG.
Šablóny na prípravu súborov pre rôzne programy sú na stránke jednotlivých 
produktov. Nájdete v nich stránku, na ktorú si môžete zaprojektovať svoju 

prípravy súborov nájdete v sekcií FAQ. 

Pomoc 
Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je 
možné nájsť odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky 
servis alebo e-mailom. 
 

 

krzywe




