
NÁVOD
na přípravu tiskových dat

Příprava grafiky
na standartní RollUp 85 cm 

85 cm spadávka

Společnost GRADIVA, a.s. nenese žádnou odpovědnost za špatně připravené tiskové podklady.

V případě, že nejste schopni připravit data dle výše uvedených podkladů, ušetřete si zbytečnou
práci a přenechejte tvorbu rollupu na opravdové grafiky. Jedná se o jednoduché pravidla, které

musí znát každý grafik připravující data pro tisk.
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spadávka

přesah grafiky  +5 cm
nepotištěná plocha + 5 cm

plocha pro
Vaší prezentaci

85 x 200 cm

REKLAMA  TISK  FOTO  VIDEO

REKLAMA  TISK  FOTO  VIDEO

Na obrázku  vyznačná šedou přerušovanou
linkou kolem celého RollUpu - spadávka (přesahy).
Pro správný výtisk je nutné dodržet spadávku
4 až 6 mm z každé strany. Spadávka slouží k
tomu, aby mohla být grafika vytištěna až do krajů
rollupu. Spadávka je z výsledné grafiky odřezaná.

SPADÁVKA (spad)

Tento prostor ponechte bez grafiky. Slouží pouze
pro upevnění do systému rollupu a při prezentaci
není vidět.

NEPOTIŠTĚNÁ PLOCHA +5 cm

V tomto prostoru ponechte stejnou grafiku jako
na pozadí rollupu. Zamezíte tím nepěkného 
zobrazení přechodu z grafiky do bílého plátna
po vytažení rollupu z mechaniky. Neumísťujte zde
žádné texty ani loga !!!!

PŘESAH GRAFIKY +5 cm

Dbejte zvýšené pozornosti na vytvoření Vaší
grafiky. Dodržujte některé nepsané zásady
při její tvorbě. Umisťujte texty, loga a další
doplňkové informace alespoň 3-5 cm od okrajů.
V horní části Vám zakryje cca 1 cm grafiky
zacvakávací lišta, která slouží k hornímu 
ukotvení prezentace.

OBLAST PRO PREZENTACI

Poděbradova 109
702 00 Ostrava

IČ: 25361937
DIČ: 25361937

tel.: +420 736 627 057
mail: tisk@gradiva.cz

Všechny texty musí být převedeny na křivky
(objekty), aby nehrozily problémy s načtením
písem a jejich spec. znaků. Dodání dat v tiskovém
PDF, které musí obsahovat ořezové značky pro 
ořez na přesný rozměr. Tiskové data v barevném
formátu CMYK nebo RGB. Neposílejte data k tisku
v bitmapových formátech (JPG, PSD, TIFF ....).

DODÁVKA TISKOVÝCH DAT


