Mosty 3,0 až 51 m x 1,25 m
Obecné informace:
Motiv nesmí obsahovat červenou reflexní folii, dopravní značení ani grafické prvky a tvary zaměnitelné s dopravním značením. Každý most má stejnou výšku
1,25 m, ale různé délky od 3 m až po 51 m. Konkrétní délku vybraného mostu Vám sdělí obchodník.
Parametry potištěné samolepicí folie:
Rozměr samolepky:

3,1 až 51,1 x 1,26 m (konkrétní délku sdělí obchodník)

Rozměr obrazu:
Typ:
Tisk:

3,1 až 51,1 x 1,26 m (5 cm vlevo a vpravo + 0,5 cm nahoře a dole je spad, který bude oříznut)
Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací
4/0

Instalace:

Při teplotě +10°C a vyšší

Poznámka:

Pokud bude motiv tištěn na reflexní folii, je nutné dodat ještě běžnou bílou podkladovou folii na její podlepení. Výřezy dodat na
přenosové folii.

Parametry samolepící folie z plotrové grafiky + podkladové folie:
Rozměr samolepky:

3,1 až 51,1 x 1,26 m (konkrétní délku sdělí obchodník)

Rozměr obrazu:

3,1 až 51,1 x 1,26 m (5 cm vlevo a vpravo + 0,5 cm nahoře a dole je spad, který bude oříznut)

Typ:

Minimálně 3 letá plotrová folie pro exteriér

Poznámka:

Pokud je jako podkladová použita reflexní folie, je nutné dodat ještě běžnou bílou podkladovou folii na její podlepení. Výřezy
dodat na přenosové folii. U plotrové folie nelze použít v motivu rastry.

Nástavby:

Maximální výška nástavby 0,2 m a 1/3 délky reklamy a nelze jí použít na lávky pro pěší. Výrobu nástavby zajišťuje vždy BigMedia.

Dodání hotových plakátů a to včetně barevného nátisku celého motivu na A4:
Místo dodání:

BigBoard Praha, a.s., U Trati 3203/38a, Praha 10, tel: 721 848 975

Termín dodání:

Nejpozději 7 dnů před datem instalace.

Balení:

Nutné řádné zabalení plakátů, aby bylo zabráněno mechanickému poškození při přepravě.

Tisk motivu přes BigMedii - specifikace podkladů:
Rozměr:

Pro přípravu dat použít šablonu na další stránce. Prosíme dodržet vypsané specifikace.

FTP přístup:

ftp://tisky.bigmedia.cz

Už jméno/ heslo:

bigmedia1 / bm2008

NUTNO UPOZORNIT OBCHODNÍKA NA ULOŽENÍ DAT

Příklad dat pro most délky 9 m

