
2052 m
m

 (form
át pred orezaním

)

2050 m
m

 (form
át po orezaní)

852 mm (formát pred orezaním)

850 mm (formát po orezaní)

roll-up standard
850x2050  

mm

Formát po orezaní
Gra roll-upu bude mať rozmer: 850x2050 mm. 

Formát po orezaní je formát pred orezaním zmenšený o spad.

Spadávka 
Je 1 mm z každej strany roll-upu.

Spadávka je oblasť okolo gra y, ktorá bude odrezaná. Všetky pozadia použité  
v gra ke (napr. fotogra tiť do formátu pred odrezaním.

Vnútorný okraj  
Je 5 mm  
Zo strany umiestnenia roll-up kazety(dole) spad je 55 mm.

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text alebo logo.

Formát pred orezaním  
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 852x2052 mm.

Rozlíšenie
150 dpi.

Optimálne nastavenie čiernej farby: C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov  PDF, TIFF, JPG.

 
Pomoc 
Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je možné nájsť  
odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky servis   

 

Exero od te feu 
feugiamet ad do

Sprievodca na prípravu súborov

ROLL-UP  850 x 2050 mm, standard
prezentačný stojan

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dole-
nis dit praessequate

Exero od
feugiamet

55 mm (vnútorný okraj)

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum 
at dolut venit nostrud tat nulput prat, 
quamet lore te doloreet, vel dolesto 
dolenis dit praessequate

5 mm  
(vnútorný okraj)

1 mm (spad)

 alebo e-mailom. 



2052 m
m

 (form
át pred orezaním

)

2050 m
m

 (form
át po orezaní)

1202 mm (formát pred orezaním)

1200 mm (formát po orezaní)

roll-up standard
1200x2050  

mm

Formát po orezaní
Gra roll-upu bude mať rozmer: 1200x2050 mm. 

Formát po orezaní je formát pred orezaním zmenšený o spad.

Spadávka 
Je 1 mm z každej strany roll-upu.

Spadávka je oblasť okolo gra y, ktorá bude odrezaná. Všetky pozadia použité  
v gra ke (napr. fotogra tiť do formátu pred odrezaním.

Vnútorný okraj  
Je 5 mm  
Zo strany umiestnenia roll-up kazety(dole) spad je 55 mm.

Vnútorný okraj je oblasť, v ktorej by nemali byť podstatné informácie ako text alebo logo.

Formát pred orezaním  
Správne pripravený súbor by mal mať rozmery: 1202x2052 mm.

Rozlíšenie
150 dpi.

Optimálne nastavenie čiernej farby: C 40%, M 40%, Y 40%, K 100%.

Formáty súborov 
Uprednostňujeme formáty súborov  PDF, TIFF, JPG.

 

Pomoc

 

Ak máte ďalšie otázky o príprave súborov na spracovanie, na ktoré nie je možné nájsť 

 

odpoveď na stránke, kontaktujte nás prosím cez náš zákaznícky servis 

 
 

Exero od te feu 
feugiamet ad do

Sprievodca na prípravu súborov

ROLL-UP  1200 x 2050 mm, standard
prezentačný stojan

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum at 
dolut venit nostrud tat nulput prat, qu-
amet lore te doloreet, vel dolesto dole-
nis dit praessequate

Exero od
feugiamet

55 mm (vnútorný okraj)

Exero od te feu feugiamet ad do odiam-
consent augait la feugiam commod eu 
facilissed tin et lumsan henibh eum 
at dolut venit nostrud tat nulput prat, 
quamet lore te doloreet, vel dolesto 
dolenis dit praessequate

5 mm  
(vnútorný okraj)

1 mm (spad)

alebo e-mailom.


