
РАЗМЕРИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТ 
ROLL - BANNER STRONG
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Поле, които се скрива от снап профила

и текстове в тази зона!
НЕ поставяйте графични символи 

Поле, които се скрива от алумин. корпус 
НЕ поставяйте графични символи 

и текстове в тази зона!
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ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ПЕЧАТ:
- Размер на постера 850 х 2050 мм
- Цветност CMYK
- Резолюция 70-150 dpi
- Формат на файл за печат: pdf, eps, tif, cdr. 
- Всички текстове в криви



ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ НА ROLL - BANNER STRONG

1.Разгъване на краката на 90 1.Извадете вертикалните пръти 3.Свържете трите вертикални пръта

4.Внимателно поставете
вертикалния прът в отвора на
алуминиевия корпус. Така, че
пръта да влезе в най-долния отвор.

5.Издърпайте ВНИМАТЕЛНО постера и закачете 
алуминиевата лайсна на пластмасовия държач.

6.ВНИМАТЕЛНО ИЗДЪРПАЙТЕ
И ПУСКАЙТЕ ПОСТЕРА.

Внимателно пускайте и 
издърпвайте постера.

1. Размери на постера - 0.85 х 2.05 м

2. Винил промазан, НЕ по-тежък 340гр./м

3. При направата на дизайна не се поставя текст и графични символи на 3 см  отгоре и 7 см отдолу!!!

4. Фирма ЗОГРАФА не носи отговорност за правописни грешки в тестовете.

5. В случай, че плаката не е отпечатан и залепен от фирма ЗОГРАФА, не се поема гаранция на дисплея.

6. Рекламации се приемат до три дни след получаване на стоката.

7. Рекламацията е валидна само за повреди дължащи се на производствен дефект.

8. Рекламации не се признават, ако продуктът е отварян с цел отремонтирване или при нарушена цялост: (Пробит, Счупен, Спукан, 

Огънат алуминиев корпус или други деформирани части на дисплея) 

9. Рекламации не се признават, дължащи се на лош транспорт, неподходящо съхранение и неправилна експлоатация.

ВАЖНО !!!

!!! !!!

Внимателно поставете
вертикалния прът в отвора на
алуминиевия корпус. Така, че
пръта да влезе в най-долния отвор.

Издърпайте внимателно постера 
и закачете алуминиевата лайсна 
на пластмасовия държач.
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