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Karty skládané, formát na výškuKarty skládané, formát na výšku
Čtverec 14,8Čtverec 14,8 cmcm •• Jednoduchý skladJednoduchý sklad •• 4 Stránky4 Stránky
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TitulZadní strana

Vnější strana
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Formát dat
(vč. 2,00 mm ořezu):
30,00 × 15,20 cm

Konečný formát (otevřený):
29,60 × 14,80 cm

Konečný formát (uzavřený):
14,80 × 14,80 cm

Bezpečná vzdálenostBezpečná vzdálenost
4 mm: Mezera mezi texty/
informacemi a okrajem konečného
formátu, předcházející
nežádoucímu oříznutí.

Mějte prosím na paměti:Mějte prosím na paměti:
Zadejte prosím spadávku a
bezpečnou vzdálenost dle
uvedených pokynů.

Barvy pozadí, obrázky nebo
grafické prvky rozvrhněte až po
okraj daného formátu.

Při výrobě může docházet ke
vzniku tolerancí z důvodu
ořezávání, vysekávání a skládání.

Tento nákres není proveden v
přesném měřítku.

Pokyny ohledně tiskových dat
naleznete pod bodem nabídky
Tisková data na webu
www.onlineprinters.cz.



FORMÃ�T DATFORMÃ�T DAT

Stránka 2 z 2

Karty skládané, formát na výškuKarty skládané, formát na výšku
Čtverec 14,8Čtverec 14,8 cmcm •• Jednoduchý skladJednoduchý sklad •• 4 Stránky4 Stránky

14
8,

00
 m

m
15

2,
00

 m
mVnitřní strana

296,00 mm
300,00 mm

148,00 mm 148,00 mm
2,00 mm

2,
00

 m
m

Formát dat
(vč. 2,00 mm ořezu):
30,00 × 15,20 cm

Konečný formát (otevřený):
29,60 × 14,80 cm

Konečný formát (uzavřený):
14,80 × 14,80 cm

Bezpečná vzdálenostBezpečná vzdálenost
4 mm: Mezera mezi texty/
informacemi a okrajem konečného
formátu, předcházející
nežádoucímu oříznutí.

Mějte prosím na paměti:Mějte prosím na paměti:
Zadejte prosím spadávku a
bezpečnou vzdálenost dle
uvedených pokynů.

Barvy pozadí, obrázky nebo
grafické prvky rozvrhněte až po
okraj daného formátu.

Při výrobě může docházet ke
vzniku tolerancí z důvodu
ořezávání, vysekávání a skládání.

Tento nákres není proveden v
přesném měřítku.

Pokyny ohledně tiskových dat
naleznete pod bodem nabídky
Tisková data na webu
www.onlineprinters.cz.


