
Za účelem zjednodušení procesu nákupu bude naše platforma přijímat různé typy 
souborů, doporučujeme však odesílat soubory PDF bez jakékoli ochrany heslem.



Pokud rozměry odeslaného souboru neodpovídají produktu, náš tým provede nezbytné 
úpravy pro zvolený formát.



Formát souboru


- Přesah

Návrh musí počítat s okrajem přesahu 3 mm na všech stranách.



- Bezpečná oblast

Abychom zajistili, že po vazbě nebudou žádné oříznuté nebo nečitelné prvky, 
doporučujeme, aby všechny texty a obrázky byly alespoň 1 cm od okraje bezpečné 
oblasti.



Okraje



Soubor musí obsahovat všechny jednotlivé stránky, to znamená, že musí být odděleny a 
uspořádány v pořadí čtení.

Pořadí stran


Návod k sestavení 

Dvojité stránky
Samostatné stránky a 
pořadí čtení

Vytvořte přesné okraje pro přesah a bezpečnost

Bezpečná oblast

(1cm)
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(3mm)



Návod k sestavení

Soubor by měl být odeslán v CMYK, nejlépe s barevným profilem FOGRA39 nebo ISO 
Coated v2 ECI, pokud je v RGB nebo Pantone, bude automaticky převeden, což může 
generovat nežádoucí barevné variace.





Barvy



Soubor musí být odeslán s rozlišením 300 DPI nebo vyšším, jakékoli nižší rozlišení může 
způsobit šum nebo pixelaci při výrobě konečného produktu.


Rozlišení



Aby se zabránilo chybějícímu textu nebo stylům, musí být do souboru začleněny 
všechny fonty nebo musí být design ve křivkách.



Zdroje



Počet stránek zvolených během nákupu představuje maximální limit, to znamená, že 
pokud odeslaný soubor obsahuje méně než zvolený počet, budou vytištěny pouze tyto 
stránky.



Pokud je počet odeslaných stránek lichý, bude výsledný produkt obsahovat prázdné 
stránky.


Počet stran



Při výběru umístění vazby je třeba vzít v úvahu orientaci obalu, protože se bude lišit 
podle vybrané možnosti.



U produktů s plně personalizovaným vnitřkem bude o orientaci obsahu rozhodovat 
předložený návrh designu.


Umístění vazby
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