
MAVİ ÇİZGİ  :  Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu 
alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır ! 
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir. 
KIRMIZI ÇİZGİ  :
SİYAH ÇİZGİ  : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Özellikle siyah ve tonları (Gri)  kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

 
 

35x50 cm



MAVİ ÇİZGİ  :  Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve 
logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır ! 
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir. 
KIRMIZI ÇİZGİ  :
SİYAH ÇİZGİ  : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Özellikle siyah ve tonları (Gri)  kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde 
olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

 
 

50x70 cm



MAVİ ÇİZGİ  :  Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken 
yazılar ve logonuz bu alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski 
vardır ! 
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir. 

KIRMIZI ÇİZGİ  :

SİYAH ÇİZGİ  : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Özellikle siyah ve tonları (Gri)  kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde 
olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

 
 

70x100 cm



MAVİ ÇİZGİ  :  Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu 
alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır ! 
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir. 
KIRMIZI ÇİZGİ  :
SİYAH ÇİZGİ  : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Özellikle siyah ve tonları (Gri)  kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

 
 

80x120 cm



MAVİ ÇİZGİ  :  Kesim çizgisinden 5 mm. içeride bulunan güvenlik alanıdır. Tasarım yaparken yazılar ve logonuz bu 
alanın içinde kalmalıdır. Bu alanın dışında kalan herhangi bir içeriğin kesilme riski vardır ! 
Bu alanın dışında sadece zemin bırakmanız gerekmektedir. 
KIRMIZI ÇİZGİ  :
SİYAH ÇİZGİ  : Taşma alanı sonudur. Zemin bu çerçeveye kadar taşırılmalıdır.

TASARIM YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- Özellikle siyah ve tonları (Gri)  kullanıldığında renk değerleri C:0 M:0 Y:0 K:100 ve değerleri şeklinde olmalı.
- Tasarım mutlaka kendi ölçülerinde çalışılmalı.
- Tasarımda mutlaka taşma payı olmalı.
- Kaliteli bir baskı için kullanılan görseller 300 DPI çözünürlüğünde veya vektörel olmalıdır.

 
 

100x150 cm


