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oblast spadu – přesah objektů přes čistý formát (3–5 mm)
soutiskové značky (v éře CTP již téměř zbytečné)

ochranná zóna, do které by neměly zasahovat texty ani objekty (-3 mm)
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NĚKDO NAD KVALITOU V TISKU MÁVNE RUKOU.

PRO VŠECHNY OSTATNÍ,
JSME TU MY.

V polygrafii ofsetového a digitálního tisku jsme ušli dlouhou cestu a vždy s jasným cílem.
Být na trhu nejlepší. Být v kvalitě tisku vždy o krok napřed.
Od běžného tiskového formátu až po největší XXL ofsetový a digitální tisk.

www.gerin.cz

D&S Design Prague, člen skupiny Gerin, je více než 20 let spolehlivým dodavatelem tiskovin ve špičkové
kvalitě. Nejjemnější tiskové rastry současnosti (FM stochastika) v celé formátové škále polygrafické výroby,
vysoce jakostní světlostálé barvy zaručující dlouhodobě prozářený tisk, výroba pod specializovanou
polygrafickou normou ISO 12647.
Katalogy, brožury, prospekty, výroční zprávy, časopisy, mapy, plakáty A0/B0 i XXL.
Outdoorové tiskoviny: oboustranné citylighty, billboardy, bigboardy, megaboardy.
POS stojany, veškeré klasické i velkoformátové POS/POP polygrafické produkty.

PERFEKTNÍ KVALITA TISKU – ZÁKLADNÍ KÁMEN PROFESIONÁLNÍ MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE.
D&S Design Prague/Gerin, Kounická 957/39, Praha 10, tel.: +420 274 774 131, +420 274 815 485, fax: +420 274 774 151, e-mail: gerin@bigformat.cz

…VŽDY VÁŠ PARTNER V NEJMODERNĚJŠÍM KLASICKÉM A XXL TISKU

