rólunk

roll-up

vinyl fólia

épület háló

plakát

belépés

Keresés az oldalon:

HÍREK/AKCIÓ

TERMÉKEK

Kategóriák

NYOMTATÁS

ANYAGLEADÁS

GARANCIA

KAPCSOLAT

regisztráció

Kapcsolat

keresés...

SZÁLLÍTÁS/FIZETÉS

Anyagleadás

Bevásárlókosár

Termékek

A bevásárlókosara jelenleg üres.

Akciós termékek
Roll-up

Fájl küldés itt !

Roll-up standard
Roll-up prémium

Hírlevél

Grafikai állományokat itt tudja elküldeni.

Név

Roll-up két oldalas
Roll-up óriás
info@rollupoutlet.hu

Roll-up Lux
Roll-up csere

E-mail
Adatvédelmi szabályzatot
elfogadom

Sajtófal - Pop-up
EXPO csomag

Feliratkozás

X-banner
Kültéri Banner stand
Strandzászló
Strandzászló csepp
Strandzászló uszony
Strandzászló téglalap
Strandzászló kellékek
Zászlók
Nemzeti zászlók
Címeres nemzeti zászló
Címer nélküli nemzeti zászló
Nemzetek zászlói

Grafikai anyagleadási feltételek nagyméretű
nyomtatásra:
Rövid leírás:
Fájlformátum: pdf, tiff, jpg
Méretek
képarány 1:1
Fontok:
beágyazott, vagy legörbézett
Színek:
CMYK
Feltőltés:
oldalunkon vagy fájlküldövel (pl.: mammutmail, toldacucott, stb...)

Kerti zászló
Székely zászló
Európai Uniós zászló
Történelmi zászlók

Grafikai anyag leadás nagyméretű nyomtatásra:
Kedvező árainkat és a garanciát abban az esetben tudjuk csak tartani, ha nyomtatásra kész grafikai
anyagokat kapunk a lent leírtak alapján.

Gyász zászlók
Zászlórudak
Fa zászlórúd
Műanyag zászlórúd
Kínáló pult
Plakátsin
Plakát keretek
Világító táblák
Megállító tábla
Prospektus állvány
Molinó rögzítés, állvány

Fájl formátumok:
Tiff, jpg, pdf
Garanciát Pdf formátum esetén csak csatolt .jpg nézőképpel válallunk.
Felelősséget a rosszul lementett raszterizálásnál felmerülő hibákért vállalni nem tudunk. (pl. layerek
hiánya)
Betűtípusokat, fontokat legörbézve vagy beágyazva kell elkészíteni

ADOBE indesign-ből mentett PDF esetén "PRESS QUALITY"-t kell használni!
RÉSZLETESEN:

https://helpx.adobe.com/hu/indesign/using/adding-transparency-

effects.html

Nyomtatás
Molinó
Építési háló
Vinyl fólia
Óriás plakát

Méret:
1:1 méretarányban kell.
1:2 vagy 1:10 -ben. készített fájlokat minden esetben a fájl nevében kell jelezni a végső méretet.

Citylight
Plakát papír
Hurkolt poliészter / Zászló
Tapéta nyomtatás

Színek:
Nyomtatóink nemzetközi szabványnak megfelelően kalibrálva vannak, színhelyesen nyomtatnak.
A digitális nyomtató rendszerek cmyk technólógiát használnak ezért az RGB illetve direkt színek
eltérő eredményeket okozhatnak. Direkt színeket is CMYK bontásban kérjük leadni.

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Honlapunkon cookie-kat használunk, hogy a
legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.
Cookie szabályzat
Elutasítom

Elfogadom

Speciális ajánlatok

Továbbá néhány felhasznált alapanyag befolyásolja a színeket (pl.: mash háló, átvílágítható anyagok,
stb...)
Színhelyességre garanciát csak mellékelten küldött, nyomtatott színminta esetén vállalunk, ennek hiányában reklamációt
nem tudunk elfogadni.

*A megrendelők gyakran ún. speciális (direkt) színeket írnak elő, melyeket legelterjedtebben a PANTONE rendszer színeivel jelölnek
meg. Az általunk használt digitális technológiák a négyszínes nyomtatást (CMYK) alkalmazzák, és gyakran felvetődik a direkt színek
CMYK-szimulációjának kérdése. Le kell szögeznünk, hogy a speciális színek számos esetben kívül esnek a négyszínnyomtatással
reprodukálható színtartományon.
*lásd bővebben Nyomdavilág 2009/3.

Roll-up X85
szélesség: 85 cm magasság:
200 cm

39 000 Ft
részletek

PDF My URL

>

Felbontás:
Széles formátumú nyomtatás esetén a nézeti távolságot és a méretet kell figyelembe venni.
Álltalában használt felbontások 1:1 méretnél.
0-1nm 300dpi
1-2nm 150-300dpi
2-5nm 90-150dpi
5-20nm 70-90dpi
20nm -től 70-30dpi

PDF

Nézeti távolság szerint:
0-1m 300dpi
2-5m 150dpi
5-10m 70-90dpi
10m-től 30-70dpi
Anyagleadás:
Az oldalunkon megrendeléssel egyidőben vagy
5mb ig e-mailen
5mb felett fájlküldő szolgáltatással
(mammutmail.hu, toldacuccot.hu, stb...)
A beérkezett adathordozókat nem őrizzük meg, és nem archiváljuk!
A kapott fájlokat 90nap után töröljük csak a külön kérésre tároljuk tovább.

Grafikai operátori munkák:
Ha kollégáinknak a nem helyes beállítások miatt bele kell avatkoznia akkor grafikai díjat
számolunk fel.

ÁSZF
Adatvédelmi szabályzat
Anyagleadás
FAQ
Szállítás
Kapcsolat
grafikai leadás
Home

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

