
Reklámzászló
Uszony “M”

Látható gra�kai szélesség:     850 mm
Látható gra�kai magasság: 2600 mm

Az álltalunk használt zászlókhóz a minőséget előtérbe helyezve, gumis bujtatót használunk, 
aminek nagy előnye, hogy strapabírobb, erősebb a zászló anyagánál.

Fekete színnel látható rész a bujtató. 
Választható fehér vagy fekete színben.

Gra�kai anyagleadási feltételek nagyméretű nyomtatásra:

2.oldal használható gra�kai sablonként!

Rövid leírás:
Fájlformátum: pdf, ti�, jpg 
Méretek képarány 1:1 
Fontok: beágyazott, vagy legörbézett 
Színek: CMYK 
Feltőltés: oldalunkon vagy fájlküldövel 
(pl.: mammutmail, toldacucott, stb...) 
 

Gra�kai anyag leadás nagyméretű nyomtatásra:
Kedvező árainkat és a garanciát abban az esetben tudjuk csak tartani, ha nyomtatásra kész gra�kai anyagokat kapunk a 
lent leírtak alapján. 

Garanciát Pdf formátum esetén csak csatolt .jpg nézőképpel válallunk!
ADOBE INDESIGN-ból mentett PDF esetén "PRESS QUALITY"  kell használni!

Az x1A, x3, x4 szabványban mentett PDF esetén előfordulhatnak "fehér keret" és "layer" problémák.
RÉSZLETESEN: https://helpx.adobe.com/hu/indesign/using/adding-transparency-e�ects.html 

Corel �le-al nem tudunk dolgozni!
COREL-el mentett PDF esetén is "PRESS QUALITY"  kell használni!
Felelősséget a rosszul lementett raszterizálásnál felmerűlő hibákért vállalni nem tudunk. (pl. layerek hiánya)
Betűtípusokat, fontokat legörbézve vagy beágyazva kell elkészíteni
 
Színek:
Nyomtatóink nemzetkőzi szabványnak megfelelően kalibrálva vannak színhelyesen nyomtatnak.
A digitális nyomtató rendszerek cmyk technólógiát használnak ezért az RGB illetve direkt színek
eltérő eredményeket okozhatnak. Direkt színeket is CMYK bontásban kérjük leadni.
Továbbá néhány felhasznált alapanyag befolyásolja a színeket (pl.: mash háló, átvílágítható anyagok, stb...) 
Színhelyességre garanciát csak mellékelten küldött, nyomtatott színminta esetén vállalunk, 
ennek hiányában reklamációt nem tudunk elfogadni. 

A megrendelők gyakran ún. speciális (direkt) színeket írnak elő, melyeket legelterjedtebben a PANTONE rendszer 
színeivel jelölnek meg. Az általunk használt digitális technológiák a négyszínes nyomtatást (CMYK) alkalmazzák, és 
gyakran felvetődik a direkt színek CMYK-szimulációjának kérdése. Le kell szögeznünk, hogy a speciális színek számos 
esetben kívül esnek a négyszínnyomtatással reprodukálható színtartományon.

Anyagleadás:
Az oldalunkon megrendeléssel egyídőben vagy
5mb ig e-mailen
5mb felett fájlküldő szolgáltatással
(mammutmail.hu, toldacuccot.hu, stb...)

A beérkezett adathordozókat nem őrizzük meg, és nem archiváljuk!
A kapott fájlokat 90nap után töröljük csak a külön kérésre tároljuk tovább. 
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