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Halvcirkelsystemet
- bannere trykt med Deres motiv - på én eller to sider.
Systemet består af en tredelt fleksibel kulfiberstang, der ved samling skubbes ind i et halvcirkelbanner og
placeres under spænd mellem to jordspyd.
Dess.: 464101B-666-0
Halvcirkel system.
Bredde: 200 x Højde: 100 cm..
To jordspyd med krog og en bøjelig stang i tre dele.
Pris pr. stk., kr. 450,00
- tilhørende banner.
Bredde: 200 x Højde: 100 cm..
Kvalitet: 110 gram/m2 tricot
- med elastisk kantbånd og to sejlringe.
Fåes med hvidt eller sort elastisk kantbånd.
Pris pr. stk., kr. 1200,00
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 2 stk., kr. 640,00
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 5 stk., kr. 480,00
Dobbeltsidet print:
Kvalitet: Dekotex 395 gram/m2
- med blockout, elastisk kantbånd og to sejlringe.
Pris pr. stk., kr. 1700,00
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 2 stk., kr. 1360,00
Pris pr. stk. ved en samtidig produktion af > 5 stk., kr. 1120,00
Opstartsomkostninger, kr. 120,00
- ved modtagelse af et klargjort artwork.
Motivskifte, pr. motiv, kr. 65,00
Alle illustrerede priser beror på dagspris, eksklusive moms og fragt.
Halvcirkelsystemet kan leveres med print efter Deres klargjorte fil inden for 5 - 10 arbejdsdage, efter
modtagelse an en godkendt korrektur og betaling.

1) Bank spyddene i jorden med 200 cm. mellemrum - krogen skal være over jorden. 2) Sæt stangen sammen, og sæt
enderne i spyddene - efter at banneret er monteret. 3) Fastgør banneret ved at hægte øjet i banneret på krogen i hver
sin ende.

Lad os give et bud på Deres næste opgave.
Se mere om mulighederne på vor hjemmeside: www.5610.eu > www.danskerhvervsbeklaedning.dk
> http://www.danskerhvervsbeklaedning.dk/bearbejdning/skiltning/464/sider/464.htm

Alt i beklædning, fodtøj, rengøringsartikler og sikkerhedsudstyr,
samt reklamegaver og strøartikler med tryk, broderi og gravering, efter opgave.
Skilte, bannere og bilreklamer efter tilbud.
info@danskerhvervsbeklaedning.dk

www.web-butik.info

www.danskerhvervsbeklaedning.dk

Vi kan lide at tro at vort koncept er skræddersyet til at dække Deres behov - skal vi gå efter mere?
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Pop-Out, beachflag og bannere.

Mediespecifikation til bannerprint:
Vi modtager gerne åbne dokumenter i følgende programmer: InDesign, QuarkXPress, Photoshop og
Illustrator.
Ved ikke printklart artwork tillægges pr. opstartet minimum 15 minutters tegnetid.
Tekst/fonte:
Al tekst outlines, omdannes til kurver. Alternativt medsendes alle benyttede fonte.
Billeder:
Slutopløsning ca. 100 DPI (d.v.s. en 300 DPI scanning kan forstørres ca. 300 % uden kvalitetstab.
Farvekrav:
Alle farver skal være defineret i CMYK-farver. Hvis vi skal tilnærme pantonefarver, bedes dette være oplyst.
For at opnå den bedste sorte farve skal den defineres som fire-farvet CMYK, sort: 40,40,40,100.
Farvedokumentation:
Hvis farver skal justeres efter et medsendt farveprint bedes dette oplyst før opstart. Ved modtagelse af åbne
filer har vi de største muligheder for at optimere og justere printet.
Hvis De vælger at sende en PDF-fil i stedet, bedes De være opmærksom på følgende: Tillæg til beskæring
og syning: I hver side tillægges 20 mm. og i top og bund tillægges 30 mm.. Slutopløsning i forhold 1:1 skal
være ca. 100 dpi..
Modtagelse af filer:
Vi modtager filer på cd, eller e-mail.
Alle filer, PDF undtaget, sendt på mail skal de pakkes i .zip-format, gerne med et kort beskrivende filnavn.
Leveringstid:
Fra modtagelse af artwork eller et godkendelse af prøveprint, går der 5 - 10 arbejdsdage, tillagt
forsendelsestid.
Prøveprint:
Ønskes et prøveprint skal det oplyses før opstart af produktion. Pris pr. prøveprint kan ske fra kr. 650,00, og
det skal noteres at et prøveprint er 50 % af aktuel størrelse. Ved print til vægge laves der normalt et udsnit).
Ved en samtidig produktion af mere end 20 m2 leveres et prøveprint uden beregning.
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