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ROLL-UPS:
Roll-ups er lidt anderledes i forhold til andre storformat-opgaver
På roll-ups er der et område, som bliver synligt, men der er også et område, som bliver delvist synligt i
bunden af roll-up’en. For at opnå det bedste resultat, er det vigtig, at du tager højde for følgende:

Synligt format:
Placer tekst og foto inden for dette format (eks. Roll-Up str. 85 x 200 cm).
Dokumentets format: 85 x 216 cm
Skal være længere end størrelsen på den endelige roll-up – det skal bruges til beskæring og
montering på rollup-systemet. Det er vigtigt, at baggrundsbillede/-farve går lidt ud i dette
område, så afslutningen/overgangen ikke bliver for hård, når rollupsystemet er monteret*.
Derfor skal formatet skal have følgende mål: 85 x 216 cm (det er inkl. 1 cm i top og 15 cm i bund).
Derudover skal der selvfølgelig altid være 3 mm beskæring hele vejen rundt.
SE HUSKELISTE NÆSTE SIDE, samt større eksempel efterfølgende.

Dokumentformat

Eksempel på Roll-Up med layout
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Dokumentformat 216 cm (x 85 cm)
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85 cm

TRYKSAGER

STORFORMATPRINT

*
15 cm

På næste side kan du se nogle enkelte punkter
som er vigtige når du sender roll-ups til tryk hos os
Roll-up – Vejledning

Den færdige Roll-Up

HUSKELISTE
For at opnå det bedste resultat, når vi skal lave din roll-up, anbefaler vi, at du tjekker
følgende punkter, inden du sender din PDF til os
•
•
•
•
•
•
•

Alle billeder skal være i CMYK (INGEN PANTONE)
Alle billeder er linket korrekt til dit dokument
Vi anbefaler, at alle billeder ligger i min. 150 dpi
Alle fonts skal være outlinet
3 mm beskæring og skæremærker
Læs alle dine tekster igennem for evt. stavefejl – vi læser ikke tekster igennem
Husk at lægge 15 cm til i bunden af Roll-up’en og 1 cm i toppen

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på tlf. 97 14 14 55
Vi ser frem til at løse din grafiske opgave.

Roll-up – Vejledning

Synligt format 200 cm

Dokumentformat 216 cm (x 85 cm)
1 cm

85 cm

15 cm
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FLYERS PLAKATER FOLIER FOLDERE HÆFTER BANNERE
HANGTAGS SKILTE FOLIER STORFORMATPRINT
BLOKKE MAGASINER LABELS KATALOGER BØGER
BREVPAPIR HELBINDSBØGER SKILTE FAKTURAPAPIR
LØSBLADE DISPLAYS SKILTE FOLIER KLISTERMÆRKER
STORFORMATPRINT KONTURSKÆRING PLAKATER
KALENDERE MAGASINET X-KLUSIV FLYERS PRISLISTER
BYKORT BROCHURE PRISLISTER BROCHURER FLYERS
LØSBLADE KONTURSKÆRING ROLL-UPS KLISTERMÆRKER SKILTE BANNERE FLYERS KALENDERE
KALENDERE MAGASINET X-KLUSIV FLYERS PRISLISTER
BYKORT PRISLISTER BROCHURER POSTERS PLAKATER
FLYERS PLAKATER FOLIER FOLDERE HÆFTER BANNERE

DANMARKS MEST PROFESSIONELLE

TRYKKERI OG PRINTCENTER
Hos ReklameTryk er vi kendt for kvalitet og attraktive priser og forbavsende korte leveringstider. Vores personale er alle grafiske fagfolk, med
solide tekniske kompetencer, som også gerne giver råd og vejledning
om, hvordan du opnår den bedste kvalitet.
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