ROLL-UP

A Standard roll-up a legkedvezőbb árfekvésű
kiállítási és promóciós reklámeszköz.
Használata egyszerű, felállításához
szakértelem nem szükséges. A több roll-up
állvány nagy méretben egymás mellé
helyezve háttérként is használható. A
szerkezet formavilága letisztult, működési
elve egyszerű, jól bevált konstrukció. A
szerkezetbe 205 mic. vastagságú szürke /
fehér hátú polipropilén film nyomat kerül,
magas minőségben digitálisan nyomtatva.A
banner, nyomat a roll-up alumínium testében
feltekerve helyezkedik el, így kis helyet foglal
és védve van a szállítási közben esetlegesen
bekövetkező sérülésektől. A nyomat cseréje
dekorációs központunkban megvalósítható.
A szerkezethez tartozó ajándék vászon
hordtáskával a szállítás könnyedén
megoldható.
Típus
Roll-Up 85
Rendszer anyaga: alumínium (időtálló)
Szín: ezüst
Grafika nyomtatható: Frontlit 500 g / m² B1, Decolit 325 g / m², Polycanvas 270 g / m², Dekor 205 g / m² B1,
Blockout 440 g / m²
Súly: kb. 3,6 kg
A készlet tartalma: rendszer,+ ingyenes grafika és hordtáska
Grafika mérete: 85 x 196 cm (látható rész), 85 x 216 cm (teljes nyomtatási méret)
Összeállítás
A Roll-up bannereket (nyomtatással együtt rendelve) összeszerelve, felállításra készen adjuk át! Szerszám vagy
szakértelem nem szükséges a felállításához.
Vegye ki a hordtáskából az alumínium roll-up szerkezetet és helyezze a földre.
1.
2.
3.

Hajtsa ki a roll-up lábait a szerkezetre merőlegesen.
Állítsa össze a három-tagú hátsó tartórudat és helyezze a roll-up közepén található nyílásba.
Álljon rá a lábakra, a felső sínnél fogva húzza ki a nyomatot és akassza a kampót a tartórúdba.

Összecsukás
1.
2.
3.

Támasszon ellen lábával a roll-up szerkezetnek, hogy az fixen, a földön maradjon.
Emelje meg a felső sínnél fogva a nyomatot, így az kiakad a tartórúdból.
Lassan és egyenletesen engedje vissza középre a szerkezetbe a nyomatot, ügyelve arra, hogy a nyomat
széle ne sérüljön!

A csomag tartalma
Állvány nyomtatással együtt vásárolva: a roll-up szerkezetbe a nyomatot dekoratőreink rögzítik, azt felállításra
készen adjuk át, ajándék hordtáskában.
Grafikai tervezés
A grafikai tervezés ára kedvezményes és tájékoztató jellegű, minden megrendeléshez egyeztetés és egyedi
elbírálás szükséges.

Anyagleadás

•
•
•

•

Az 5 MB alatti grafikákat e-mailen is fogadjuk.
5-1000 MB közötti fájlméret esetén használja Mammutmail fájlküldőnket!
Küldéshez adja meg címzettnek ügyintézője e-mail címét, majd a kívánt fájlokat (egyszerre akár többet is,
maximum 1 GB méretig) egyszerűen töltse fel a webes felületen! Kérjük, a könnyű azonosítás érdekében a
„megjegyzés” rovatban mindig hivatkozzon a megrendelés számára vagy a megrendelő cég/személy
nevére!
A nagyméretű fájlok lassítják — szélsőséges esetben ellehetetlenítik — a velük való munkát! 1000 MB felett
mindenképp ellenőrizze, hogy lehet-e csökkenteni a fájl méretét! Amennyiben nem ismeri a nagy fájlméret
okát, kérje grafikusaink segítségét!

Fájlformátumok
Az általunk támogatott leadási formátumok a következők:
•
PDF: Exportáláskor a „Press Quality” minőséget válassza!
•
Vektoros grafika (cdr,ai,eps)
Grafikai tervezés
Amennyiben Ön nem rendelkezik nyomdakész grafikával és szeretné, hogy elkészítsük, kérjük jelezze felénk és
grafikus kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot!
A grafikai tervezés költsége óradíjas szolgáltatás lévén az igényektől függ.
Konkrét igények és instrukciókkal egyetemben a megfelelő nyomdai felhasználásra alkalmas anyagokat kérjük
elküldeni e-mailen az ajánlathoz:
• látványterv vagy skicc (konkrét elképzelés esetén)
• vektorgrafikus logó (.ai, .eps vagy vektoros .pdf formátumokat fogadunk csak be!)
• nagy felbontású fényképek
• pontos szövegezés (elektronikusan begépelve)
• arculati kézikönyv vagy referenciaanyag (pl weboldal cím, már elkészült nyomdai anyag), ami alapján a
grafikus igazodhat cége meglévő arculatához!

