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Bevásárlókosár
A bevásárlókosara jelenleg üres.

Mit tartalmaz az ár, Roll-up szerkezeteinknél?
Legtöbb gyártó külön választja a szerkezet és a nyomtatás
jön létre a saját grafikával rendelkező szerkezet.

árát. Náluk ezen tényezők

összegeként

A Rollup Outlet:
Az ár tartalmazza:
szerkezet,
grafika nyomtatása,
hord táska.
Viszont cégük kész grafikai anyagokkal dolgozik, így amennyiben a grafikai tervezést velünk kívánja
elvégeztetni, akkor a tervezéssel pluszköltségként kell számolnia.

Hírlevél

Név
E-mail
Adatvédelmi szabályzatot
elfogadom

Feliratkozás

Strandzászló
Strandzászló csepp
Strandzászló uszony
Strandzászló téglalap
Strandzászló kellékek
Zászlók
Nemzeti zászlók
Címeres nemzeti zászló
Címer nélküli nemzeti zászló

Milyen módszerrel rögzül a Roll-up film a felsősínhez?
bújtatós – Ebben az esetben a nyomatot egy profilba bújtatva kerül rögzítésre. Cégünk ezt nem
ajánlja, mert könnyedén kicsúszhat a rögzítésből.
ragasztós – A nyomatot egy előre felragasztott ragasztócsíkkal rögzítik a felsősínhez. Cégünk ezt
nem ajánlja, mert könnyedén elengedheti magát hő hatására.
pattintós – Itt a műanyag sínbe helyezik a nyomat tetejét, a sínt rápattintják.
Rollup Outlet: Cégünk csakis pattintós felsősínt használ. Alkalmazása egyszerűbb, mivel a nyomat
biztonságosan rögzül a sínhez.

Nemzetek zászlói
Kerti zászló
Székely zászló
Európai Uniós zászló
Történelmi zászlók
Gyász zászlók
Zászlórudak
Fa zászlórúd
Műanyag zászlórúd
Kínáló pult

Milyen módszerrel rögzül az a Roll-up film a behúzó szerkezethez?
ragasztással
pattintással
Rollup Outlet: Az alsó szerkezethez való rögzítésnél a ragasztott verziót használjuk, mivel ez jóval
egyszerűbb és költségkímélőbb kivitel.
Hátránya, hogy a grafika cseréje csakis stúdiókörülmények között valósulhat meg. Viszont a nálunk
vásárolt termékek grafikai cseréjét ingyenesen vállaljuk. Ekkor csak a nyomtatási költséggel kell
számolnia, a cserére teljes körű garanciát vállalunk.

Plakátsin
Plakát keretek
Világító táblák
Megállító tábla
Prospektus állvány
Molinó rögzítés, állvány

Nyomtatás
Molinó
Építési háló

Hogyan húzzam vissza a Roll-up-ot a szerkezetbe?
Minden szerkezet belsejében a visszahúzó erő szerepét egy rugós tokmány tölti be. A tokmány egy
rugóhoz hasonló szerkezet, amely készül fém és műanyag alapanyagból is. A fém típus súlya kb. 3
kilógrammal több a műanyag társánál. Általában a fém rugóval hosszabb távra tervezhetünk.
Rollup Outlet: A legjobb minőségű műanyag tokmányt használjuk, amely eléri a fém tokmány ellenállási
szintjét is. Ráadásul a műanyag darabok használatával, szerkezetének össz. súlya közel 3 kilógrammal
kevesebb lesz. A termék szállítása egyszerűbb, könnyebb.

Vinyl fólia
Óriás plakát
Citylight
Plakát papír
Hurkolt poliészter / Zászló
Tapéta nyomtatás

Milyen alapanyagból készül a nyomat a Roll-up esetében?
papír - mi nem ajánljuk!
laminált ponyva - mi nem ajánljuk!
öntött ponyva -csak abban az esetben, ha a méretkorlátok miatt nincsen más megoldás!
különböző műanyag filmek - mi nem ajánljuk!
PP film (speciális Roll-up film)

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

Rollup Outlet: Nyomtatásnál elsősorban PP filmet használunk, mivel az nem szakad és nem pöndörödik.
Az anyag hátoldala szürke borítású, amelyen keresztül a fény nem képes átszűrődni, ezáltal a grafikánk
képe minden helyszínen, minden helyzetben éles, és kontúros marad.
A papír nyomat szakadása szinte minden esetben, idővel megtörténik. A laminált ponyva pár használat
után pöndörödik, esztétikailag jelentősen veszít értékéből. A különböző műanyag filmek a fény
blokkolása ezek esetében nem megoldott, szélük általában visszapöndörödik, mert nem erre a célra
készülnek.

Lehet a termékeket kültéren használni?
A Rollup Outlet termékeinél a nyomat víz-, és UV álló, így elméletileg kültéren is használható. Ennek
ellenére nem minden termékünket ajánljuk szabadtéri alkalmazásra, mivel a szél hatására elvesztheti
stabilitását.

Roll-up s150/Nyomattal
!!!AKCIÓS!!!
szélesség: 150cm magasság:
200cm

34 500 Ft
részletek

>

Ilyen célra a kültéri Roll-upot és X-bannert ajánljuk, melynek vízzel, vagy homokkal tölthető talpa kellő
stabilitást biztosít.

Mi a különbség a Roll-up Standard és a Prémium szerkezetek között
általában?
Elsősorban esztétikai megjelenésben érzékelhető a különbség.
A Roll-up Standard lábai alul helyezkednek el, és kihajthatóak.
A Roll-up Prémium sokkal vonzóbb megjelenést ad a cégének. Ez a termék magabiztosságot és
exkluzivitást sugároz. Valamivel stabilabb, súlyosabb a többi Roll-up társánál.
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A Rollup Outletnél több típust is megtalál, így az Ön igényeinek lehető legmegfelelőbb tervéket
választhatja.

További kérdések, amelyek gyakran felmerülnek
velünk kapcsolatban:
Mennyi idő alatt készül el a termék?
Az átlagos gyártási idő a piacon minimum 3-4 munkanap.
Rollup Outlet: Nálunk termékei a grafikai anyag leadását követően 1-2 munkanap alatt elkészülnek.

Miért ilyen alacsonyak az árak nálunk?
Mert a köztes magyarországi nagykereskedőket kihagyva, közvetlenül a Nyugat-Európai elosztóktól
vásároljuk az alapanyagokat.

Hogyan történik a fizetés?
Személyesen, az átvételkor készpénzben fizet
Előreutalással díjbekérő alapján
Utánvéttel

Hogyan történik az anyagleadás?
toldacuccot-on, mammutmail-en keresztül
formátum: TIF, JPEG, PDF
1:1-es méretarány
színkódolás: CMYK

Hogyan történik a termék átvétele?
személyesen (Csepel Művek – XXI. ker., Acélcső utca 10.)
futár (futárral bárhova
utánvét (4000 Ft+ÁFA)
előreutalás (3000 Ft+ÁFA)
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