
Oboustranný Roll Up banner Standard 85×200 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 1:1 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.

Při přípravě roll upu platí všechny již uvedené požadavky, 

viz Příručka k předtiskové přípravě. 

Pouze u rozlišení obrázků není takový důraz na zachování uvedených 300 dpi: velký rozměr grafiky, 

bannerovina a větší pozorovací vzdálenost snesou rozlišení i o něco menší (minimálně však cca 150 dpi). 

Při výrobě roll upu je nutné přidat 1 cm nahoře pro zasunutí do lišty a 10 cm dole pro zasunutí 

do mechanismu, viz nákres níže. Do této oblasti by tedy měl pokračovat motiv grafiky.  

K tisku posílejte data, která budou na výšku o 11 cm delší. Při nedodržení může být při vytažení vidět 

nepotištěná bílá plocha.
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+ 1 cm navíc nahoře 
pro zasunutí do lišty

+ 10 cm navíc dole 
pro zasunutí do mechanismu



Oboustranný Roll Up banner Standard 85×200 cm

Šablona tiskových dat

Specifikace produktu:

Celková plocha (včetně spadávky): 856 mm (š) × 2 116 mm (v) 

Oříznutý rozměr: 850 mm (š) × 2 110 mm (v)

Vizuální plocha: 850 mm (š) × 2 000 mm (v)

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





Double Sided Roller Banner Standard 85×200 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.

The resolution must be 300 dpi at 1:1 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.

300 dpi is not required for images but minumum is 150 dpi.  

It is necessary to add one centimeter from the top and 10 from the bottom. 

To print then send data that is 11 cm tall in height.
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Add 1 cm to the top  
for insertion into the rail.

Add 10 cm to the bottom  
for insertion to the roller.



Double Sided Roller Banner Standard 85×200 cm

Print data template

Product Specifics:

Total area (includes bleed): 856 mm (w) × 2,116 mm (h) 

Trimmed Size: 850 mm (w) × 2,110 mm (h)

Visual area: 850 mm (w) × 2,000 mm (h)
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