
polobočnice

čistý rozměr střecha po uši�         

čistý rozměr po uši�         

čistý rozměr po uši�         

čistý rozměr volán po uši�         

ROZMĚR PANELU (š x v):

ROZMĚR BOČNICE (š x v):

ROZMĚR POLOBOK (š x v):

hrubý rozměr před uši�m   

hrubý rozměr před uši�m   

hrubý rozměr před uši�m   

hrubý rozměr pro �sk, přesah     

hrubý rozměr pro �sk, přesah     

hrubý rozměr pro �sk, přesah     

vymezený prostor pro logo

vymezený prostor pro logo

vymezený prostor pro logo

po�štěná plocha

po�štěná plocha

po�štěná plocha

294 x 126 cm + 1 cm na seši� 

294 x 190 cm  

299 x 101 cm  

294 x 30 cm + 2 cm na seši�
296 x 129,5 cm

296 x 192 cm

302 x 112 cm

- pro šicí

- pro šicí

- pro šicí

- pro DTP

- pro DTP

- pro DTP

298 x 131,5 cm

299 x 195 cm

304 x 114 cm

NŮŽKOVÝ STÁNEK  3 x 3 m
Tisková data připravujte:

- ve CMYK bez správy barev (bez ICC profilu)
- barvy, které mají být dodrženy co nejpřesněji, definujte dle vzorníku
  Pantone Solid Coated. Pantone barvy ale nepoužívejte v přechodu
  ani s průhledností nad ní)
- texty převeďte na křivky
- odstraňte přetisky
- rozlišení rastrů 400 - 720 DPI
- šablony jsou v měřítku 1:10 (neměňte, nedeformujte)
- grafiku vložte do tohoto PDF a uložte bez změny nastavení
- případně data exportujte jako:
  PDF - ve velikosti šablony tisku, bez všech tiskových značek
  AI, PSD (verze CC)
  CDR (verze X6)
  

čistý rozměr po uši�         

vymezený prostor pro logo

šev

po�štěná plocha

Print data requirements:

- in CMYK without colour management (without ICC profile)
- for the most accurate colours, define colour codes 
  in “Pantone Solid Coated” range. Pantone codes not to be 
  used for shading or transparent transitions
- convert all text data to vectors
- raster resolution of 400-720 DPI
- this template is scaled to 1:10 ratio (do not alter)
- insert your print data into this template and save without changing any settings
- alternatively export into: PDF - maintaining size of the print template and 
  excluding any bleed marks; 
  AI, PSD (version CC) 
  CDR (version X6) formats


