Szablon okładki w skali 1:1
Importuj, lub otwórz PDF w swojej aplikacji
dbając o to aby nie został przeskalowany.

TYŁ

FRONT

Widoczne pole okładki
Ta linia wyznacza krawędź widocznej części okładki.

Spad
Ta część projektu zostanie zawinięta na tekturkę okładki.
Pole spadu musi być wypełnione w całości tłem użytym
w projekcie

Margines bezpieczny
Oprócz tła żaden element projektu nie może znajdować
się w polu marginesu bezpiecznego. Tło musi wypełniać
całkowicie pole marginesu bezpiecznego, oraz spadu.

Pole użytkowe
Grzbiet
Szerokość grzbietu dla najcieńszej książki wynosi 6 mm.
(20 stron, kreda 170 g, tekturka okładki gr. 1,75 mm).
Szerokość grzbietu wzrasta o ok. 1 mm co 20 stron (10 kartek).
Jeśli wybierzesz do wykonania okładki grubsze niż
standardowe tekturki, musisz uwzględnić dodatkowo:
+ 0,5 mm dla tekturki gr. 2,00 mm,
+ 1,0 mm dla tekturki gr. 2,25 mm

Oznaczone na biało jest pole w którym musisz zmieścić
wszystkie elementy treści projektu typu: zdjęcie/grafiki
ilustracyjne, tytuł lub inne teksty.
Tło oraz elementy tła mogą wystawać poza pole
użytkowe.

UWAGI OGÓLNE
Dokładność klejenia tekturek okładki wynosi 2 - 3 mm. Nie twórz
projektów które wymagają idealnego pasowania.
• nie stosuj ramek okalających cały projekt
• szczególnie unikaj wyróżniania grzbietu innym kolorem,
• jeśli umieszczasz tytuł książki na grzbiecie uwzględnij minimum
2 – 3 mm odległości wydłużeń dolnych i górnych użytej czcionki od
krawędzi grzbietu
• jeśli grzbiet jest zbyt wąski - zrezygnuj z napisu.

Strona
215 × 285 mm
Krawedź strony
Po tej linii wytniemy kartki książki z arkusza (dokładność
cięcia do 1 mm).

Spad 3 mm
Ta część projektu zostanie odcięta podczas wycinania
projektu z arkusza drukowego.
Pole spadu musi być wypełnione w całości tłem użytym
w projekcie

Margines bezpieczny
Oprócz tła żaden element projektu nie może znajdować
się w polu marginesu bezpiecznego. Tło musi wypełniać
całkowicie pole marginesu bezpiecznego, oraz pole
spadu.

Pole użytkowe
Oznaczone na biało jest pole w którym musisz zmieścić
wszystkie elementy treści projektu typu: zdjęcie/grafiki
ilustracyjne, tytuł lub inne teksty.
Tło oraz elementy tła mogą wystawać poza pole
użytkowe.

