
Napínací banner 80×180 cm

Šablona tiskových dat

Důležité pokyny:

Data musejí být dodány v barevném prostoru CMYK, 

prosím, převeďte barvy Pantone. Obrázky nesmí být v RGB.

Nevkládejte obrázky.

Všechna písma musí být převedena na obrysy.

Rozlišení musí být 300 dpi při 25% velikosti výstupu.

Dodávejte jako soubor PDF.

Barvy na obrazovce se mohou lišit od barev, které jsou vytištěny.

Tato šablona by měla být použita pouze jako vodítko.
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Specifikace produktu:

Celková plocha šablony (včetně spadávky): 201,5 mm (š) × 451,5 mm (v) 

Grafická plocha produktu: 800 mm (š) × 1 800 mm (v)

Bezpečná plocha (vyznačená bílou plochou): 720 mm (š) × 1 720 mm (v) 

Bílá plocha označuje bezpečnou viditelnou oblast.

Dodržujte, prosí m, všechny klíčové prvky a text v tomto prostoru.

Tato šablona obsahuje 3mm spadávku (černá čára/tah).
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Tension Banner 80×180 cm

Print data template

Important Guidelines:

Artwork must be supplied CMYK.

Convert Pantone colours to CMYK.

Do not supply RGB images. Do not embed images, supply them.

All fonts must be converted to outlines.

Resolution must be 300 dpi at 25% of output size.

Please supply artwork as a PDF.

Colours on your screen may differ from the colours that are printed.

Please note this template should be used as a guide only.

www.print.cz    |    obchod@print.cz     |     735 980 429    |      Dašická 1185, 537 01 Chrudim

Product Specifics:

Template total area (includes bleed): 201.5 mm (w) × 451.5 mm (h) 

Product Graphic Area: 800 mm (w) × 1,800 mm (h)

Safe area: 720 mm (w) × 1,720 mm (h) 

This is the white safe area, keep all critical artwork within this area.

Please keep all key design elements and text within this space.

This template includes 3mm bleed (black line/stroke).
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