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Tablica Szyld ASX 5mm
Cena brutto

79,45 zł

Cena netto

64,59 zł

Opis produktu
Tablica reklamowo-informacyjna / Szyld reklamowy z materiału ASX 5 mm
Kilka rozmiarów do wyboru.
Wykonujemy różne tablice reklamowe do zastosować wewenętrznych i zewnętrznych. Możesz je wykorzystać jako elementy
informacyjne, promocyjne - jak tylko chcesz. Wykonujemy tablice w różnych rozmiarach - możemy je dociąć do dowolnego
rozmiaru.

Szyld reklamowy na płycie ASX
Maksymalny rozmiar w 1 części wynosi 305 x 150 cm. Możemy jednak połączyć kilka elementów w jedną całość.
Grubość 5 mm
Nadruk wykonany jest na folii samoprzylepnej markowych producentów oraz dodatkowo zabezpieczony laminatem
dzięki czemu wytrzyma spokojnie kilka lat.
Wydruk idealny - bez najmniejszego paskowania. Nadaje się do oglądania z kilku centrymetrów. Jakość fotograficzna.
Płyta ASX jest bardzo wytrzymałym produktem. Składa się z 3 warstw dzięki którym otrzymujemy bardzo wytrzymały produkt
Jest tańsza od dibondu i również zapewnia idealnie płaską powierzchnie reklamy.
Tablice możesz wykorzystać jako:
tablice reklamowe
tablice informacyjne
tablice promocyjne
plansze do potykacza
tablicze na zewnątrz i do środka
szyld firmowy
szyld reklamowy
i wiele więcej

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: 30x40 , 40 x 60 , 50 x 70 , 60 x 80 , 50 x 100 , 120 x 80 , 140 x 100
Nawiercanie otworów: Nie , 4 szt , 6 szt , 8 szt
Projekt graficzny: Wgram swój projekt , Prosty projekt (1 kolor tła i 1 kolor napisów) , Profesjonalny projekt (graficzny
projekt ze zdjęciem)
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Przygotowanie pliku
PRZYGOTOWANIE PLIKÓW
Plik musi uwzględniać 1 cm spad oraz 1 cm margines wewnętrzny
Spad to obszar dookoła Twojej grafiki, który usuwany jest podczas procesu przycinania. Wszystkie tła użyte w grafice (np.
zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku.
Rozdzielczość 300 dpi
Otwory: średnica otworu 8 mm
Preferowane formaty plików: .ai, .pdf, jpg, .tiff

Makiety
Pobierz makiety do przygotowania pliku. Makieta przygotowana jest dla formatu 30x40
LINK POBIERANIA
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