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It is advised to let the background and all 
of the images run through to this edge. 
This ensures that your printing can be cut 
needly and this prevents a white edge 
around your print.

This will be the final size and will be 
delivered to you.

Size after printing 
Your flag will be cut after printing and 
sewn the pocket for pole. 

Final size 

Safety zone
Please make sure you keep your 
important images and text are in the 
zone in magenta.
This prevents a possible cut in the 
important parts and it will provide better 
readability.

Dimensions to be submitted
(151 х 351 cm)
Final size + 5mm cutting margin (bleed).

You can use this file as an extra layer in 
your design software.
Do not forget to make our template 
invisible or to delete it before you save 
your final PDF, EPS, CDR or TIFF in 
resolution that doesn`t exceed 100 dpi.

Template Wing Flag XL
Size 140 х 343 cm
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119 cm

118 cm

Dimensions to be submitted

It is advised to let the background and all 
of the images run through to this edge. 
This ensures that your printing can be cut 
needly and this prevents a white edge 
around your print.

Size after printing 

You can use this file as an extra layer in 
your design software.

(119 х 283 cm)
Final size + 5mm cutting margin (bleed).

Your flag will be cut after printing and 
sewn the pocket for pole. 

Do not forget to make our template 
invisible or to delete it before you save 
your final PDF, EPS, CDR or TIFF in 
resolution that doesn`t exceed 100 dpi.

Final size

Safety zone
Please make sure you keep your important 
images and text are in the zone in 
magenta.
This prevents a possible cut in the 
important parts and it will provide better 
readability.

This will be the final size and will be 
delivered to you.

Template Wing Flag L
Size 111 х 275 cm103 cm

104 cm
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save your final PDF, EPS, CDR or TIFF in 
resolution that doesn`t exceed 100 dpi.

(102 х 213 cm)
Final size + 5mm cutting margin 
(bleed).

This will be the final size and will be 
delivered to you.

This prevents a possible cut in the 
important parts and it will provide 
better readability. 

Dimensions to be submitted

Final size

Your flag will be cut after printing and 
sewn the pocket for pole. 

You can use this file as an extra layer in 
your design software.
Do not forget to make our template 
invisible or to delete it before you

It is advised to let the background and 
all of the images run through to this 
edge. This ensures that your printing 
can be cut needly and this prevents a 
white edge around your print.

Safety zone
Please make sure you keep your 
important images and text are in the 
zone in magenta.

Size after printing

Template Wing Flag M
Size 95 х 202 cm86 cm

87 cm
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Template Wing Flag S
Size 86 х 165 cm

save your final PDF, EPS, CDR or TIFF 
in resolution that doesn`t exceed 100 
dpi.

You can use this file as an extra layer 
in your design software.

Dimensions to be submitted

Do not forget to make our template 
invisible or to delete it before you

Your flag will be cut after printing and 
sewn the pocket for pole. 

Safety zone
Please make sure you keep your 
important images and text are in the 
zone in magenta.

This will be the final size and will be 
delivered to you.

It is advised to let the background and 
all of the images run through to this 
edge. This ensures that your printing 
can be cut needly and this prevents a 
white edge around your print.

This prevents a possible cut in the 
important parts and it will provide 
better readability.

Size after printing

(86 х 165 cm)
Final size + 5mm cutting margin 
(bleed).

Final size
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Размер след принтиране
Вашата разпечатка ще бъде изрязана по 
този размер, част от който ще послужи за 
ушиване на джоба.

(151.5 х 351.5 cm)
Финален размер + 5мм за изрязване.
Съветваме ви да оставите фона или 
изображе нията извън тази граница  за да -
е сигурно, че при рязането на 
изображението няма да остане бял ръб.

Използвайте този шаблон като допълни-
телен слой във вашия графичен софтуер.
Не забравяйте да го премахнете или 
направите транспарантен преди да 
запишете вашият проект в PDF, EPS, CDR 
или TIFF с резолюция не повече от 100 dpi

Размер на подаденият файл 

Финален размер 
Тази линия показва финалният размер на 
флага, след довършителните.

Зона за сигурност 
Убедете се, че важният текст и 
изображения са разположени в това поле. 
Така ще избегнете попадането им зоната 
за шев на джоба, и ще осигурите по-добра 
четимост.

Шаблон Крило XL
Размер 140 х 343 cm
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118 cm

Размер след принтиране
Вашата разпечатка ще бъде 
изрязана по този размер, част от 
който ще послужи за ушиване на 
джоба.

Използвайте този шаблон като 
допълнителен слой във вашия 
графичен софтуер.
Не забравяйте да го премахнете или 
направите транспарантен преди да 
запишете вашият проект в PDF, EPS, 
CDR или TIFF с резолюция не повече 
от 100 dpi

Размер на подаденият файл 
(119 х 283 cm)
Финален размер + 5мм за изрязване.
Съветваме ви да оставите фона или 
изображе нията извън тази граница  -
за да е сигурно, че при рязането на 
изображението няма да остане бял 
ръб.

Финален размер
Тази линия показва финалният 
размер на флага, след 
довършителните.

Зона за сигурност 
Убедете се, че важният текст и 
изображения са разположени в това 
поле. Така ще избегнете попадането 
им зоната за шев на джоба, и ще 
осигурите по-добра четимост.

Шаблон Крило L
Размер 111 х 275 cm

103 cm

104 cm
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Зона за сигурност 
Убедете се, че важният текст и 
изображения са разположени в това 
поле. Така ще избегнете попадането 
им зоната за шев на джоба, и ще 
осигурите по-добра четимост.

Тази линия показва финалният 
размер на флага, след 
довършителните.

Използвайте този шаблон като 
допълнителен слой във вашия 
графичен софтуер.
Не забравяйте да го премахнете 
или направите транспарантен 
преди да запишете вашият проект в 
PDF, EPS, CDR или TIFF с 
резолюция не повече от 100 dpi

Размер на подаденият файл 

Финален размер

Размер след принтиране
Вашата разпечатка ще бъде 
изрязана по този размер, част от 
който ще послужи за ушиване на 
джоба.

(104 х 213 cm)
Финален размер + 5мм за 
изрязване.
Съветваме ви да оставите фона или 
изображе нията извън тази граница  -
за да е сигурно, че при рязането на 
изображението няма да остане бял 
ръб.

Шаблон Крило M
Размер 95 х 202 cm

86 cm

87 cm
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Шаблон Крило S
Размер 86 х 165 cm

Размер след принтиране
Вашата разпечатка ще бъде 
изрязана по този размер, част от 
който ще послужи за ушиване на 
джоба.

Използвайте този шаблон като 
допълнителен слой във вашия 
графичен софтуер.
Не забравяйте да го премахнете 
или направите транспарантен 
преди да запишете вашият проект в 
PDF, EPS, CDR или TIFF с 
резолюция не повече от 100 dpi

Размер на подаденият файл 
(87 х 166 cm)
Финален размер + 5мм за изрязване.
Съветваме ви да оставите фона или 
изображе нията извън тази граница  -
за да е сигурно, че при рязането на 
изображението няма да остане бял 
ръб.

Тази линия показва финалният 
размер на флага, след 
довършителните.

Финален размер

Зона за сигурност 
Убедете се, че важният текст и 
изображения са разположени в това 
поле. Така ще избегнете попадането 
им зоната за шев на джоба, и ще 
осигурите по-добра четимост.
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