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VÍTE JAK PŘENÉST RÁJ NA PLAKÁT?

VELKÝM FORMÁTEM OD GERINA!
PRAHA I BRATISLAVA I VÍDEŇ I BUDAPEŠŤ I WOLKERSDORF

www.gerin.cz
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PRAVÝ BILLBOARDOVÝ RÁJ

PERFEKTNÍ XXL OD GERINA
Od malého tiskového formátu po megabord. Všechny formáty zvládne tiskárna GERIN. Naše excelentní strojové vybavení, dnes
nejmodernější v technologii XXL ofsetu v Evropě, je připraveno plnit nejnáročnější polygrafické požadavky. Obrovská výrobní kapacita –
7 velkoformátových ofsetových strojů MAN Roland nové generace v třísměnném provozu Vám zaručí nejkratší výrobní termíny a nejvyšší
možnou tiskovou kvalitu!

Pár upřímně míněných rad pro kvalitní tisk reklamních billboardů
Na začátku je vize umělce a skvělý mozek copy-writera.
Tuto důležitou misi přebírá do svých rukou počítačový grafik.

1.

RADA PRVNÍ: POZOR NA UMÍSTĚNÍ PÍSMA A LOG

Je nutné počítat předem s efektem natahování billboardového papíru působením vody při výlepu. Díky rozdílům
v metodách výlepu mezi jednotlivými výlepovými společnostmi dochází na některých plochách k odříznutí okrajové části
plakátu. Nechávejte tedy pro jistotu důležitým grafickým prvkům (loga, texty, www adresy) dostatečný odstup od okraje.
Z tohoto důvodu není také vhodné používat rámeček po obvodu motivu slabší než 12-15cm. U slabých rámečků jsou
odchylky výlepu velmi patrné.

2.

RADA DRUHÁ: SVĚŘTE SE POUZE ODBORNÍKŮM
Billboardový plakát vytvářejí vždy specialisté z reklamní branže a tiskárna. Jejich spolupráce je předpokladem
úspěšného plakátu, t.j. správně vytištěného plakátu. Nedávajte svoje finance a návrhy do nepovolaných
rukou. Svěřte je do odborných rukou tiskárny. Zprostředkovatelské aktivity zabraňují vzniku důmyslného díla
grafika a tiskárny. Tiskárna GERIN Vám nabízí permanentní poradenství ve stále se rozvíjející polygrafické
technologii velkoplošného tisku. Možnost odsouhlasení tisku je u nás samozřejmostí.

3.

RADA TŘETÍ: POZOR NA KVALITU PAPÍRU A TISKOVÝCH BAREV

4.

RADA ČTVRTÁ: POZOR NA ZASTARALÉ TECHNOLOGIE

Billboardy se mohou tisknout na různé druhy plakátového papíru o různé gramáži a kvalitě. Tiskárna
Gerin Vám garantuje pouze vysocejakostní Blue back side od renomovaných evropských výrobců
a gramáž 120g/m2. Používáme barvy nejvyšší světlostálosti od společnosti Sun Chemical. Pouze
kombinací nejkvalitnějších materiálů vznikají světlostálé plakáty s krásnými prozářenými motivy.

Kvalitní velkoformátový ofsetový tisk lze realizovat pouze na XXL strojích nové generace.
Na zastaralých strojích nelze náročné motivy reprodukovat. Tiskárna Gerin Vám garantuje tisk na
nejmodernějších strojích MAN Roland za použití Ctp technologie v nejjemnějších rastrech současnosti.
Jako standard používáme FM stochastický rastr 2400 dpi (fotokvalita!). Naši tiskaři mají dlouholeté
praktické zkušenosti a zvládnou i ty nejnáročnější tiskové motivy. V prosinci 2007 byla ve výrobním
závodě úspěšně dokončena certifikace dle nejnovější polygrafické normy kvality ISO12647.
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TISKÁRNA GERIN - VÁŠ PARTNER V NEJMODERNĚJŠÍM XXL TISKU

