Útmutató
Roll-up 85x200 cm

Méretezés
• (A) Látható méret: 850 x 2000 mm.
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• (C) Lapméret: A Roll-up szerkezet alsó befűző részéhez történő ragasztáshoz további
plusz 30 mm ráhagyást kérünk szépen. Ez a
rész már nem fog látszani. Kérjük ezt a részt
is legyen kedves a lapméret megadásakor
ráhagyni.

2053 mm

• (B) Kifutó: A grafikára körben balra, jobbra
és fent 3-3 mm ráhagyást kérünk. Alulra pedig legyen kedves 20 mm grafikát ráhagyni.

• Könnyített „pálya”: Ha az Ön által alkalmazott grafikia program lapméret, kifutó,
stb. beállításai nem ennyire szerteágazóak,
akkor nyugdotan készíthet egy 850 x 2000
mm-es vágott lapméretű grafikát, amire körben 3 mm kifutót hagy. Sőt, jelen esetben,
ha kifutót sem tud rátenni, még azzal sem
okoz megoldhatatlan feladatot.
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Grafikai állomány
• Formátum: Nyomdai minőségű, kompozit PDF állományt részesítjük előnyben. Grafikáját leadhatja természetesen már formátumban is pl. TIFF (ahol nyugodtan használhat LZW tömörítést). Kérjük a jó minőség érdekében kerülje a veszteséges tömörítési eljárásokat (pl. JPEG).
• Felbontás: Amennyiben lehetséges a vektoros elemeket, hagyja vektorosan. A bittérképes
elemeknél (színes képek, stb.) 1:1 méret esetén a 120-150 dpi felbontás már tökéletes eredményt szokott mutatni. Vonalas jellegű grafikáknál (pl. rézkarc, stb.) érdemes lehet magasabb
pl. 300 dpi felbontást alkalmazni. Ha otthoni nyomtatóján 1:1 méretben megfelelő nézőtávolságból már jól néz ki a nyomat, akkor itt is elégedett lesz az eredménnyel.
• Színrendszer: CMYK színtér, Fogra39L színprofil alkalmazását javasoljuk. Természetesen
más állományt is ki tudunk nyomtatni, de ha fontos a pontos színvisszaadás, akkor legyen
kedves ez utóbbi esetekben kisebb méretű próbanyomatot kérni illetve jóváhagyni azt (ennek
esetenként külön díja lehet).
Specifikáció: Alumínium roll-up doboz / Fényzáró hátsó réteggel ellátott, nem pöndörödő
szélű roll-up film / Vászon hordtáska
Használat: Beltéri használatra való / Kérjük felcsévéléskor fokozottan ügyeljen arra, hogy a
grafika a szerkezetre merőlegesen haladjon, mert ha ferdén tekeredik fel, úgy a szerkezet szélébe ütközve a nyomat meggyűrődhet, sérülhet.
Nyomatcsere: Amennyiben Ön ebben nem jártas, kérjük ne próbáljon meg a roll-up szerkezetben nyomatot cserélni, mert az a feszítő rugó fellazulását eredményezheti. Ha új grafikát
szeretne használni, kérjük vegye igénybe „Roll-up nyomatcsere” szolgáltatásunkat.
Tisztítás: A szerkezet külső elemeit és a grafikát langyos vízzel enyhén nedvesített, puha
ronggyal lehet csak tisztítani. A grafika tisztítása során vigyázzon rá, hogy a törlőkendőt semmiképp ne nyomja erősen a nyomatra, ne dörzsölje azt. A tisztításhoz ne alkalmazzon oldószert (pl. alkohol, benzin, stb.).
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