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Format etui
Format etui wynosi 80 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 82 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI HUAWEI 
MATE 20

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

82 mm (format pola zadruku)

80 mm (format etui)
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Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 76 x 157 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 159 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI HUAWEI
P SMART 2019

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

78 mm (format pola zadruku)

76 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 73 x 151 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 75 x 153 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI HUAWEI 
P 30

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 76 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI HUAWEI 
P 30 PRO

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 76 x 157 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 159 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI HUAWEI 
HONOR 20 PRO

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 78 x 151 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 80 x 153 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 11 
6,1” 

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 74 x 145 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 76 x 147 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 11  
 PRO 5,8”

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 80 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 82 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 11  
PRO MAX 6,5”

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 69 x 139 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 71 x 141 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 6 
4,7”

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

71 mm (format pola zadruku)

69 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 70 x 140 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 72 x 142 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 7/8
4,7”

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

72 mm (format pola zadruku)

70 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 74 x 145 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 76 x 147 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 
X/XS

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 79 x 153 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 81 x 155 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI IPHONE 
XR 6,1”

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 80 x 163 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 82 x 165 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI LG 
K50/Q60

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 80 x 167 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 82 x 169 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI LG 
K50s

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 79 x 158 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 81 x 160 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG
GALAXY A10s

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 71 x 148 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 73 x 150 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG  
GALAXY A20e

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 80 x 164 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 82 x 166 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG  
GALAXY A20s

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

82 mm (format pola zadruku)

80 mm (format etui)
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SAMSUNG
GALAXY
A20s 

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip


18 z 30

Format etui
Format etui wynosi 72 x 147 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 74 x 149 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY A40

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

74 mm (format pola zadruku)

72 mm (format etui)
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SAMSUNG
GALAXY
A40 

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 76 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY A50

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

78 mm (format pola zadruku)

76 mm (format etui)
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SAMSUNG
GALAXY
A50  

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 76 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY A51

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

78 mm (format pola zadruku)

76 mm (format etui)
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SAMSUNG
GALAXY
A51  

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 77 x 156 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 79 x 158 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY A60

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

79 mm (format pola zadruku)

77 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

77x156

SAMSUNG
GALAXY
A60  

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 79 x 166 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 81 x 169 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY A70

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

81 mm (format pola zadruku)

79 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

79x166

SAMSUNG
GALAXY
A70  

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 73 x 150 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 75 x 152 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY S10

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

75 mm (format pola zadruku)

73 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

73x150

SAMSUNG
GALAXY
S10  

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 71 x 143 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 73 x 145 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY S10 LITE/S10E

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

73 mm (format pola zadruku)

71 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 77 x 159 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 79 x 161 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY S10 PLUS

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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SAMSUNG
GALAXY
S10 PLUS 

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 71 x 149 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 73 x 151 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY S9

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

SAMSUNG
GALAXY
S9

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip


27 z 30

Format etui
Format etui wynosi 76 x 160 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 78 x 162 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI SAMSUNG 
GALAXY S9 PLUS

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

SAMSUNG
GALAXY
S9 PLUS 

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 77 x 159 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 79 x 161 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI XIAOMI
MI 9

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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XIAOMI
MI9

Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 77 x 159 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 79 x 161 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI XIAOMI
REDMI K20/9T

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.

79 mm (format pola zadruku)

77 mm (format etui)
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

XIAOMI
REDMI
K20/9T

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip
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Format etui
Format etui wynosi 79 x 163 mm. 

Format pola zadruku 
Poprawnie przygotowany plik powinien mieć wymiary 81 x 165 mm.

Instrukcja przygotowania pliku

ETUI XIAOMI
REDMI  NOTE 8 PRO

Pliki 
Preferowane przez nas formaty plików to PDF, TIFF, PSD. Szablony plików 
dla poszczególnych programów graficznych znajdują się poniżej. Znajdziesz 
w nich zwymiarowaną stronę w której możesz zaprojektować swoją grafikę. 
Kliknij wybraną ikonę i załaduj plik na swój dysk.

Dodatkowe informacje dotyczące przygotowania plików znajdziesz w dziale 
FAQ. Znajduje się tam sporo informacji i porad dotyczących czcionek, kolory-
styki, rozdzielczości, a także technicznych zasad przygotowania plików  
w różnych programach graficznych.

Pomoc 
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przygotowania plików to skontaktuj 
się z nami. Możesz zrobić to dzwoniąc na naszą infolinię, korzystając z czatu lub 
pisząc e-mail. Możesz także zostawić nam informację z prośbą o oddzwonienie 
w odpowiadającym Ci terminie. Nasi specjaliści pomogą Ci rozwiać wszelkie 
wątpliwości.
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Wewnętrzny margines
Wynosi po 10 mm i jest liczony od każdego z boków formatu pola zadruku.  

Wewnętrzny margines jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się 
żadne istotne informacje, takie jak teksty lub logo.

Exero od te feu lorem ipsum dolor sit amet 
feugiamet admen

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

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

Exero od
feugiamet

10 mm (wewnętrzny margines)

XIAOMI
REDMI
NOTE 8 PRO

Pamiętaj
1. Czcionki należy projektować o minimalnej wielkości 8 punktów.  

Litera 1,5 mm wysokości.

2. Najcieńsza linia powinna mieć grubość co najmniej 0,5 mm

3. Zamień wszystkie czcionki na krzywe.

https://www.drukomat.pl/instrukcje/drukomat_etui-na-telefon.zip

