CLV 1,185 x 1,75 m

Obecné informace:
Motiv nesmí obsahovat hanlivé nebo urážející sdělení nebo informace poškozující Dopravní podnik hl. m. Prahy.

Parametry:
ˇ
Parametry vytišteného
papírového plakátu:
Rozměr plakátu:
Rozměr obrazu:
Viditelná plocha:
Gramáž:
Typ:
Tisk:
Doplňující info:

1,185 x 1,75 m
1,185 x 1,75 m
1,120 x 1,68 m
150 g/m2
Abribusový papír.
4+4/0 matný

°
Dodání hotových plakátu:
Místo dodání:
Termín dodání:
Balení:

BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
Nejpozději 7 dní před datem instalace.
Nutné řádné zabalení plakátů, aby bylo zabráněno poškození při přepravě.

°
ˇ MetroZoom - specifikace podkladu:
Tisk motivu pres
Rozměr:
Termín dodání:
Způsob dodání:

Pro přípravu dat použijte šablonu na další stránce. Prosíme dodržet vypsané specifikace.
Nejpozději 14 dní před datem instalace.
www.uschovna.cz Jako příjemce uveďte svého obchodníka.

CLV 1,185 x 1,75 m

General information:
The motive must not contain derogatory or offensive messages or information damaging Transport company of Prague.

Parameters of printed paper poster:
Poster dimensions:
Picture dimensions:
Visible area:
Weight:
Type:
Print:
Add info:

1,185 x 1,75 m
1,185 x 1,75 m
1,120 x 1,68 m
150 g/m2
Abribus paper.
4+4/0 matte

Delivery of printed posters:
Place of delivery:
Time of delivery:
Packing:

BigBoard Praha, a.s. U trati 3203/ 38a, Praha 10, tel: 721 848 975
7 days prior to installation date, at the latest.
Posters must be packaged to prevent mechanical damage during transport.

Poster printing via MetroZoom - specification of data:
Size:
Time of delivery:
Method of delivery:

Use the template on the next page to prepare hi-res data. Please follow the listed specifications.
14 days prior to installation date, at the latest.
www.uschovna.cz Name your merchant as the recipient.

CLV 1,185 x 1,75 m
Šablona pro data 1:10.
Fialová linie je hranice oblasti, která bude skryta v rámu a za kterou tedy nedávat text, loga a jiná důležitá sdělení.
Rastry a fotografie rozlišení 1000 DPI.
Texty a objekty převést do křivek.
Barevnost CMYK. Prosíme pečlivě zkontrolovat, zda-li nezůstaly nějaké objekty/ fotografie v RGB.
Uložit jako CMYK PDF / X-1a s ořezovými značkami a spadem 5 mm po obvodu.
Data pojmenovat "název klienta_šířka x výška". Příklad: bigmedia_118,5x175.
Nelze akceptovat vícestránková PDF, každý motiv musí být uložen samostatně.
Bez dodaného nátisku nelze nést záruku za správnou barevnost.

CLV 1,185 x 1,75 m
Template for dates 1:10.
The purple line is the border of the area that will be hidden in the frame and beyond which do not put text,
logos and other important messages.
Raster and photo resolution 1000 DPI.
Texts and objects convert into curves.
CMYK color scheme. Please check carefully for any RGB objects / photos.
Save as CMYK PDF / X-1a with crop marks and 5 mm fallout by the perimeter.
Name the data "client-name x width x height". Example: bigmedia_118,5x175.
Multipage PDFs cannot be accepted, each theme must be saved separately.
We cannot guarantee the correct coloring without the proof provided.

