PŘÍPRAVA GRAFICKÝCH PODKLADŮ

FORMÁT A ROZLIŠENÍ DAT
• tiskové PDF vždy ve CMYKu bez správy barev nebo s profilem FOGRA 39 či FOGRA 51
• rozlišení 150 dpi při finální velikosti 1:1 (600 dpi při velikosti 1:4)
• velikost 1:4 dle uvedeného nákresu bez přesahů a ořezových značek
• písma převedená na křivky, případně použité fonty přiložit ke grafice

PŘÍPRAVA PODKLADŮ PRO VÝROBU GRAFIKY
Motiv má 1 pás o šíři 120 cm. Výška pásu je 240 cm.
Horních 211 cm je viditelná plocha, následuje 8 cm rezervního pozadí (které již zajíždí do samonavíjecího
mechanizmu, ale je dobré protáhnout barvu či motiv pozadí o těchto 8 cm, abyste předešli tomu, že u základny
bude roleta mít bílý pruh) a poté 21 cm bílý pruh (pro montáž do samonavíjecího mechanizmu). Od Vás tedy
požadujeme soubor 120 x 240 cm, kde viditelný rozměr je 120 x 211 cm a spodních 29 cm nebude vidět
(viz nákres).

• při velikosti souborů do 20 MB můžete zaslat data přímo e-mailem na tisk@rainbow-display.cz
• soubor můžete uložit na Váš FTP server
• soubor do velikosti 100 MB můžete zaslat přes www.uschovna.cz
• soubor můžete uložit na flash disk nebo vypálit na DVD a zaslat poštou

NÁKRES RAINBOW PREMIUM/SPEED ROLLAWAY 1200
ZÁRUKA SPRÁVNÉ BAREVNOSTI VÝTISKU

1200 mm

Požadujeme, aby ke každému souboru byl přiložen výtisk hotového podkladu podepsaný klientem nebo
agenturou. Pokud je kladen důraz na přesnost barev, požadujeme podepsaný cromalinový výjezd pro kontrolu
věrnosti barevného výstupu. S ohledem na rozdílné technologie tisku je nutno počítat s možností, že v určitých
odstínech může být barevná odchylka oproti ofsetovému tisku 5-10%. Při dodržení všech zásad uvedených
v bodě „Formát a rozlišení dat“ je však barevná odchylka minimální.

Viditelná plocha 1200 x 2110 mm

TIP
Pro dosažení co nejplynulejšího tisku přechodu je dobré přechod vytvořit v měřítku 1:1 v aplikaci Adobe
Photoshop s rozlišením 150 dpi, přidat cca 5% šumu a následně ho načíst zpět do aplikace, ve které celou
grafiku vytváříte.
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JAK PŘEDAT DATA

Rezervní pozadí

Jakékoli dotazy Vám rádi zodpovíme na telefonních číslech:
602 416 963 nebo 466 412 891
V případě dotazů grafického rázu nejlépe kontaktujte přímo našeho grafika:
777 339 550

Plocha pro montáž do samonavíjecího mechanizmu

PŘI NEDODRŽENÍ VÝŠE UVEDENÝCH POKYNŮ NEBUDE BRÁN ZŘETEL NA PŘÍPADNOU REKLAMACI.

TIP
Aby byl docílen co nejlepší výsledek, je ideální, když text, loga či jiné grafické prvky neumísťujete příliš těsně
do krajů a příliš blízko horní a spodní hranici viditelné plochy (např. u textu umístěného přesně na spodní hranici je nebezpečí, že díky mírným nepřesnostem ve výrobě může dojít k jeho částečnému zasunutí do základny
rolety). Hlavní motiv je dobré umístit do výše očí.
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