ROZMĚRY PREZENTACÍ
VZOR
čistý rozměr prezentace
rozměr prezentace včetně spadávky

2 × 1 str. na spad (dvoustrana)
420 × 297
426 × 303

1 str. na zrcadlo
175 × 264

1 str. na spad
210 × 297
216 × 303

Parametry dodání podkladů pro přípravu prezentace

1/2 na zrcadlo
175 × 130

1/2 na spad
210 × 147
216 × 153

1/2 na zrcadlo
85 × 264

1/2 na spad
100 × 297
106 × 303

1/3 na zrcadlo
175 × 88

1/3 na spad
210 × 104
216 × 110

PDF v tiskové kvalitě – min. rozlišení rastrových efektů,
fotografií a obrázků 300 DPI.
Rozměr prezentace na spad zahrnuje ořezovou plochu
3 mm z každé strany inzerce
Umístění textů a logotypů doporučujeme minimálně 15 mm
od okraje strany.
Fotografie ve formátech JPG, TIF, PSD, RAW
Loga – ve vektorových formátech AI, EPS, PDF
Veškeré textové formáty – Open Office /ODT/, Microsoft
Word/DOC, DOCX/, TXT, RTF

VELIKOSTI FOTOGRAFIÍ A OBRAZŮ

1/4 na zrcadlo
175 × 63

1/4 na spad
210 × 80
216 × 86

1/4 na zrcadlo
85 × 130

1/8 na zrcadlo
85 × 63

1/16 na zrcadlo
85 × 29

1/16 na zrcadlo
59 × 42

min. velikost – 1/8 strany – 1100 × 800 obrazových bodů
(8,5 × 6,3 cm při rozlišení 300 DPI)
min. velikost – 1/2 strany – 2128 × 1568 obrazových bodů
(18 × 13 cm při rozlišení 300 DPI)
formát A4 – 3543 x 2516 obrazových bodů
(21 × 29,7 cm při rozlišení 300 DPI)
formát A3 (dvoustrana) – 4996 x 3543 obrazových bodů
(42 × 29,7 cm při rozlišení 300 DPI)

Spad (nebo také Spadávka)
Co je to spad? Spad je označením pro přesah tištěného
dokumentu přes okraje výsledného formátu. Užívá se
z důvodu možných nepřesností při „ořezávání“ výsledné
tiskoviny na přesný formát. Pokud bychom spadu neužili
(a při řezání by došlo k posunu) tak grafika, která byla
navržena až ke kraji dokumentu, by vedle sebe měla
viditelný bílý proužek Zpravidla se spadávka dělá 3 mm.
tisknutelná plocha (papír)

plocha inzerce (čistý rozměr)

spadávka (3 mm)

Všechny číselné hodnoty jsou v mm.
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