
Rozměr plakátu: 9,6 x 3,6 m (po namočení) 

Rozměr obrazu: 9,6 x 3,6 m

Viditelná plocha: 9,6 x 3,6 m

Gramáž: 120 g/m2

Typ: BBS, barevná stálost minimálně 6 týdnů 

Tisk: 4/0

Plakát: Složen z pravoúhlých stejně velkých a správně ořezaných dílů se vzájemnými přesahy a soulepovými značkami 

Poznámka: 20 cm po obvodu plakátu doporučujeme potisknout motivem nedůležitého pozadí bez textů a log 

Rozměr samolepky: 9,7 x 3,7 m 

Rozměr obrazu: 9,7 x 3,7 m (z toho 5 cm po obvodě je spad, který bude oříznut)

Viditelná plocha: 9,6 x 3,6 m

Typ: Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací

Tisk: 4/0

Samolepka: Složena z pravoúhlých stejně velkých a správně ořezaných dílů se vzájemnými přesahy a soulepovými značkami 

Instalace: Při teplotě +10°C a vyšší 

20 cm po obvodu samolepky doporučujeme potisknout motivem nedůležitého pozadí bez textů a log 

S každou dodanou samolepkou musí být dodán kontrolní vzorek materiálu formátu A4 s popisem materiálu, motivu a data tisku 

Rozměr plachty: 10 x 4 m  

Rozměr obrazu: 9,8 x 3,8 m (z toho 10 cm po obvodě je spad, který nebude vidět)

Viditelná plocha: 9,6 x 3,6 m

Typ:
Litý (coatovaný) nelaminovaný banner 450 g/ m2- neprůsvitný venkovní s barevnou stálostí. Nesmí být použita plachta pro 

backlight.

Zpracování okrajů: Celý obvod zesílit vysokofrekvenčním podvařením páskem z plachtoviny, zalisovat oka s průměrem 24/13 mm a roztečí 25 cm. 

Tisk: 4/0

Poznámka: 30 cm po obvodu plachty doporučujeme potisknout motivem nedůležitého pozadí bez textů a log 

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

Termín dodání: Nejpozději 7 dnů před datem instalace.

Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. 

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: bigmedia_kluk z plakatu_960x360

Barevnost: Bez dodaného cromalinu nelze nést záruku za správnou barevnost.  

FTP přístup: ftp://tisky.bigmedia.cz                                             NUTNO UPOZORNIT OBCHODNÍKA NA ULOŽENÍ DAT

Už jméno/ heslo: bigmedia1  /  bm2008

   Parametry samolepicí folie:

Poznámka:

    Parametry plachty:

Bigboard formát plochy 9,6 x 3,6 m      

   Parametry papíru:

   Obecné informace

Pro krátkodobé kampaně 1 až 2 měsíce doporučujeme tisk na papír. Pro střednědobé a dlouhodobé kampaně doporučujeme tisk na laminovanou samolepku, 

nebo plachtu. Motiv nesmí obsahovat dopravní značení ani grafické prvky a tvary zaměnitelné s dopravním značením. V letních měsících nedoporučujeme 

použití tmavých motivů, popřípadě motivů s velmi tmavým pozadím.

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

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

Plachta nesmí být složena na části menší než 80x80 cm.

   Tisk motivu přes BigMedii - specifikace podkladů:

Podklady pro tisk:


