Mosty

formát plochy 3,02 x 1,26 m (jedna deska)

Obecné informace
Motiv nesmí obsahovat červenou reflexní folii, dopravní značení ani grafické prvky a tvary zaměnitelné s dopravním značením.
Parametry potištěné samolepicí folie:
Rozměr samolepky:
Rozměr obrazu:
Viditelná plocha:
Typ:
Tisk:
Instalace:

3,02 x 1,26 m
3,02 x 1,26 m (1 cm vodorovně a 0,5 cm horizontálně je spad, který bude oříznut)
3,00 x 1,25 m
Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací
4/0
Při teplotě +10°C a vyšší

Poznámka:

10 cm po obvodu samolepky doporučujeme potisknout motivem nedůležitého pozadí bez textů a log. Pokud bude motiv tištěn
na reflexní folii, je nutné dodat ještě běžnou bílou podkladovou folii na její podlepení. Výřezy dodat na přenosové folii.

Parametry samolepící folie z plotrové grafiky + podkladové folie
Rozměr samolepky:
Rozměr obrazu:
Viditelná plocha:
Typ:
Poznámka:

3,02 x 1,26 m
3,02 x 1,26 m
3,02 x 1,26 m
Minimálně 3 letá plotrová folie pro exteriér
Pokud je jako podkladová použita reflexní folie, je nutné dodat ještě běžnou bílou podkladovou folii na její podlepení. Výřezy
dodat na přenosové folii.

Maximální výška nástavby 20 cm. Nástavbu lze použít max. z 1/3 délky reklamy. Nástavbu lze vyřezat pouze z celé desky
Komatex o rozměru 3.020 x v 1.460 mm. Desku si odběratel hradí. Termín objednaní a výřez desky na nástavbu je 14 dnů.
Cena 1 ks desky + výřez činí 4.000,-Kč bez DPH. Nástavbu nelze použít na lávky pro pěší.
Dodání hotových plakátů a to včetně barevného nátisku celého motivu na A4:
Nástavby:

Místo dodání:
Termín dodání:

BigBoard Praha, a.s., U Trati 3134/36A, Praha 10, tel: 721 848 975
Nejpozději 7 dnů před datem instalace.

Balení:

Nutné řádné zabalení plakátů, aby bylo zabráněno mechanickému poškození při přepravě.

Specifikace dodání podkladů pro případ tisku motivu/ výřezu folie přes BigMedii:
Podklady pro tisk:
Formát dat:
Náhled:

Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. (u plotrové folie nelze použít v motivu rastry)

V případě tisku více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: bigmedia_kluk z plakatu_302x126
Digitální, nebo chemický Cromalin apod. Bez nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost a tvar.

Doplňující info:

U dodaných, klientem schválených tiskových podkladů můžeme ručit pouze za následné technické zpracování, nikoliv za
grafický design zakázky.

FTP přístup:
Uživatelské jméno:
Uživatelské heslo:

ftp://tisky.bigmedia.cz
bigmedia1
bm2008

Poznámka:

Potištěnou samolepicí folii je nutné dodat vcelku bez rozřezání na jednotlivé díly a se spadem 2 cm / 1 deska.
Při užití více než 5 desek vedle sebe (tj. formát 15 m na šíři a více) je spad max.10 cm na celkovou délku folie.

NUTNO UPOZORNIT OBCHODNÍKA NA ULOŽENÍ DAT

