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
JAK PŘEDAT DATA

Motiv má 1 pás široký 178,5 cm a vysoký 90 cm. Viditelná výška pásu je 83 cm, 3,5 cm nahoře i dole je rezervní pozadí, které nebude vidět. Půdorys stolku má tvar obdélníku. Z čelního pohledu je vidět pouze střed stolku
82,5 cm široký, který je umístěn v intervalu 48 - 130,5 cm, celý pás se pak dá rozdělit na pravou a levou bočnici
širokou 48 cm a střední část širokou 82,5 cm (viz nákres).
Od Vás tedy požadujeme soubor o rozměrech šířka x výška 178,5 x 90 cm.

ZÁRUKA SPRÁVNÉ BAREVNOSTI VÝTISKU

NÁKRES RAINBOW STOLEK POPULAR

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.

1785 mm
825 mm

480 mm
35 mm

480 mm
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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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• 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

TIP
Polepují-li se i bočnice, je třeba počítat s tím, že uprostřed obou bočnic je umístěn výsek pro vnitřní polici.
Uchycení police je 43 cm nad zemí a má rozměr 41 x 3 cm (viz nákres). Tato část grafiky bude po nalepení
vyříznuta - je proto žádoucí, aby v těchto místech nebylo umístěno žádné logo ani texty.

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

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

Rainbow Display Systems s.r.o.,
Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice
tel.: 466 412 891, mobil: 602 416 963
e-mail: info@rainbow-display.cz
www.rainbow-display.cz, www.vystavujeme.cz

