PŘÍPRAVA DAT

PRO TISK ROLLUPU
K tisku přijímáme tyto formáty:
• Tisková PDF musí být v barevném prostoru CMYK.

• JPG musí být v barevném prostoru CMYK.

• Písma vložená, nebo v křivkách.

• Uložený bez komprese.

• Verze pdf nesmí být vyšší jak 1.3.

• Maximální délka strany nesmí přesahovat 21 500 px.

• PDF ukládáme do evropského standardu PDF/X-1a.

• Spadávku nastavíme minimálně na 3 mm.

• Ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky.
• Spadávku nastavíme minimálně na 3 mm.

• EPS musí být v barevném prostoru CMYK.

• TIF musí být v barevném prostoru CMYK.

• Veškeré texty v křivkách.

• Uložený bez komprese (LZW komprese povolena).

• Ořezové značky nesmí zasahovat do prostoru spadávky.

• Maximální délka strany nesmí přesahovat 21 500 px.

• Spadávku nastavíme minimálně na 3 mm.

• Spadávku nastavíme minimálně na 3 mm.

Nepoužívejte českou diakritiku v názvech souborů.
Nepoužívejte obrázky v barevném prostoru RGB.
Převeďte Pantone barvy do CMYK.

STÁHNOUT ŠABLONY
.ai, .idml, .indd, .pdf, .eps

85x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

+ 1 cm nahoře pro zasunutí do lišty

+ 1 cm nahoře pro zasunutí do lišty

+ 1 cm nahoře pro zasunutí do lišty

85x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

+ 10 cm dole pro zasunutí do mechanismu

+ 10 cm dole pro zasunutí do mechanismu

+ 10 cm dole pro zasunutí do mechanismu

Viditelná plocha rollupu.

Plocha bude schována v mechanismu a liště rollupu,
Je vhodné, aby na obou těchto plochách pokračovalo
pozadí rolety (grafického motivu).

Doporučené rozlišení v závislosti na vzdálenosti pozorovatele od rollupu je 300>150 ppi

DATA PREPARATION FOR
PRINTING A ROLLUP
For printing we accept these formats:
• Printing PDF must be in coloured scope CMYK.

• JPG must be in coloured scope CMYK.

• Scripts inserted or in curves.

• Saved without compression.

• PDF version can not be higher than 1.3.

• Maximum length of side can not exceed 21 500 pixels.

• We save PDF in european standard PDF/X-1a.

• Bleed will be set up at least on 3 mm.

• Cropping marks can not step in space for bleeds.
• Bleed will be set up at least on 3 mm.

• EPS must be in coloured scope CMYK.

• TIF must be in coloured scope CMYK.

• All texts in curves.

• Saved without compression (LZW compression is allowed).

• Cropping marks can not step in space for bleeds.

• Maximum length of side can not exceed 21 500 pixels.

• Bleed will be set up at least on 3 mm.

• Bleed will be set up at least on 3 mm.

Do not use Czech diacritics in file’s names.
Do not use images in coloured scope RGB.
Convert Pantone colours into CMYK.

DOWNLOAD TEMPLATES
.ai, .idml, .indd, .pdf, .eps

85x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

+1 cm on top for slide into the bar

+1 cm on top for slide into the bar

+1 cm on top for slide into the bar

85x200 cm

100x200 cm

120x200 cm

+10 cm on bottom for slide
into the mechanism

+10 cm on bottom for slide
into the mechanism

+10 cm on bottom for slide
into the mechanism

Visible surface of a rollup.

Surface will be hide in the mechanism and the bar of
a rollup. It is appropriate to have continuing of roller’s
background on both surfaces (graphic motive).

Recommended resolution in reliance on viewer’s distance from a rollup is 300>150 ppi.

