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Du gaideliai, du gaideliai baltus žirnius kūlė, dvi vištelės,
dvi vištelės į malūną vežė.  

Exero od te feu feugiamet ad do 
odiamconsent augait la feugiam 
commod eu facilissed tin et lum-
san henibh eum at dolut venit no-
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate
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commod eu facilissed tin et lum
san henibh eum at dolut venit no
strud tat nulput prat, quamet lore 
te doloreet, vel dolesto dolenis 
dit praessequate
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Spaudos failų paruošimo instrukcija

DROBĖ 50x70

Formato išmatavimai (netto)

Pateikiamo failo išmatavimai (brutto) 

Jūsų drobės išmatavimai bus 50 x 70 cm.

Tinkamai paruošto failo matmenys turėtu būti 60 x 80 cm.
Brutto išmatavimai tai formato išmatavimai su papildomomis
2 cm užlaidomis iš kiekvieno šono, drobės užtempimui ir prisegimui.

Užlaidos
Papildomai pridėkite po 3 cm iš kiekvieno šono.

 
Užlaidos yra sritis aplink jūsų maketą, kuri užlenkiama drobės užtempimo proceso
metu. Visi fonai, naudojami maketuose (pvz. nuotraukose), turėtų pasiekti
netto formato su grafika kraštus.

Vidinė paraštė  

Vidinė paraštė yra sritis, kurioje neturėtų būti jokios svarbios informacijos,
tokios kaip tekstai, logotipai ir kt.

Paraštės po 2 cm ir yra skaičiuojamos iš kiekvienos pusės.

Failai 
Pageidaujami failų formatai yra PDF, CRD, TIFF, JPG.
Žemiau pateikiami kiekvienos grafinės programos failų šablonai.
Juose rasite matmenų sluoksnį, ir puslapį kuriame galėsite kurti savo maketą.
Spustelėkite pasirinktą piktogramą ir išsaugokite failą į savo diską.

Papildomos informacijos apie failų parengimą galite rasti mūsų D.U.K skyriuje.
Jame yra daug patarimų ir informacijos apie šriftus, spalvas, skiriamąją gebą,
kitas savybęs ir technines failų paruošimo taisykles įvairiose grafikos programose. 

Pagalba 
Jei turite klausimų apie failų rengimą, susisiekite su mumis. Tai galite padaryti
paskambinę į mūsų specialiąją liniją arba parašydami el. laišką.
Mūsų specialistai padės išsklaidyti bet kokias abejones. šią instrukciją

https://uga.lt/wp-content/uploads/instrukcijos/failu-sablonai/uga_drobe_50x70cm.psd
https://uga.lt/wp-content/uploads/instrukcijos/failu-sablonai/uga_drobe_50x70cm.indd
https://uga.lt/wp-content/uploads/instrukcijos/failu-sablonai/uga_drobe_50x70cm.cdr
https://uga.lt/wp-content/uploads/instrukcijos/failu-sablonai/uga_drobe_50x70cm.pdf



