ULOTKI
Ulotki cyfrowe standard
Ulotki cyfrowe extra
Ulotki offsetowe
Ulotki to jedna z najpopularniejszych form reklamy.
Ulotka jest tania i skuteczna. Za pomocą ulotki można szybko
przeprowadzić każdą akcję promocyjną, poinformować Klientów
o nowych produktach i usługach.
Ciekawie zaprojektowane i wykonane ulotki potrafią
przyciągnąć uwagę i wywołać zainteresowanie u odbiorcy.
Oferujemy ulotki jedno lub dwustronne na papierach
powlekanych w najbardziej popularnych formatach i
gramaturach. Drukujemy już od 100 szt w technice cyfrowej na
najnowocześniejszej maszynie o rozdzielczości 1200x1200dpi.
Ulotki cyfrowe występują w wersji standard na papierze kredowym
130g oraz w wersji ekstra na grubszych papierach z możliwością
foliowania. Oferujemy również ulotki drukowane w technice
offsetowej w większych nakładach od 1000 szt.
Tabela wymiarów i formatów ulotek składanych.
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Wymiar Formatu Spady w mm na Wymiar Formatu Brutto
Netto w mm
każdy bok
w mm

Marginesy

A6

105x148

2

109x152

5

A5

148x210

2

152x214

5

DL

210x99

2

214x103

5

2xDL

210x198

2

214x202

5

A4

210x297

2

214x301

5

A3

297x420

2

301x424

5

Należy zachować marginesy stron - 5mm.
spad górny 2 mm

zielona linia przerywana wyznacza margines,
ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się
w obrębie marginesów tak jak pokazane na przykładzie

Format Brutto - wg. tabeli formatu ulotek
format brutto jest sumą spadów i formatu netto

linia czarna jest liną cięcia i wyznacza obszar netto,
to co mieści się w obrębie tej linii będzie widoczne
na uloce, tolerancja cięcia wynosi 1mm,
dlatego elementy tła muszą wystawać
poza czarną linię cięcia do linii czerwonej są to spady,
które zostaną obcięte
linia czerwona wyznacza obszar brutto
elementy tła powinny dochodzić do tej linii
tak jak na przykładzie - szary prostokąt

Format Netto - wg. tabeli formatu ulotek
format gotowego produktu

Marginesy - po 5 mm. na każdy bok

5 mm

2 mm
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spad do prawej 2 mm

margines spady
spad do lewej 2mm

ULOTKI

Format

spad dolny 2 mm
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ULOTKI
ULOTKI CYFROWE STANDARD
przykładowe realizacje :
parametry produktu:
technika druku :
dostępne formaty :
rodzaj papieru :
kolorystyka :

ulotki cyfrowe standard
druk cyfrowy
A6, A5, DL, 2xDL, A4, A3
kreda 135 g błyszczący
pełen kolor CMYK lub RGB, czarno-biały

zadruk : jednostronny, dwustronny
nakłady:
dodatkowe opcje:
wydruk próbny:
termin realizacji:

100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g
tryb normalny: 2 dni robocze, express : 1 dzień roboczy

Ulotki cyfrowe standard to najbardziej ekonomiczny wybór jeśli nie potrzebujesz dużej ilości. Doskonale sprawdzają się w przypadku częstych zmian lub krótkich promocji. Drukujemy już od 100 szt więc nie ma konieczności drukowania wielkich nakładów. Drukowane z najwyższą starannością w technice cyfrowej, która zapewnia
bardzo wysoką jakość i powtarzalność. Ulotki Cyfrowe Standard drukowane są na papierze kredowym 130g. o powierzchni błyszczącej w formatach A6, DL, 2xDL,
A5, A4, A3 w wersji jednostronnej lub dwustronnej.

ULOTKI CYFROWE EXTRA
parametry produktu:
technika druku :
dostępne formaty :
rodzaj papieru :
kolorystyka :

ulotki cyfrowe extra
druk cyfrowy
A6, A5, DL, 2xDL, A4, A3
kreda o wyższych gramaturach :170,200,300 g, błyszcząca lub matowa
pełen kolor CMYK lub RGB, czarno-biały

przykładowe realizacje :

100,200,300,400,500,600,700,800,900,1000
jednostronnie lub dwustronnie; folia błysk, folia mat, folia holograficzna,
projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g
tryb normalny: 3 dni roboczych, express : 2 dni robocze

Ulotki cyfrowe ekstra to doskonały wybór jeśli chcesz zwrócić by Twoje ulotki zrobiła największe wrażenie na odbiorcach. Ulotki Cyfrowe Ekstra drukujemy na papierach kredowych o gramaturach : 170 g, 200g, 300 g. o powierzchni błyszczącej lub matowej w formatach A6, DL, 2xDL, A5, A4, A3. Istnieje możliwość pokrycia
ulotek ekstra folią matową lub błyszczącą jedno lub dwustronnie oraz zaokrąglenia narożników. Dzięki technice cyfrowej nie musisz zamawiać dużych nakładów. Ze
względu na bardziej złożony proces wykańczania termin realizacji jest dłuższy niż w przypadku ulotek standardowych.

ULOTKI OFFSETOWE
przykładowe realizacje :
parametry produktu ulotki offsetowe
technika druku : druk offsetowy
format : A6, A5, A4, A3, DL, 2xDL
podłoże : papier kredowy błyszczący 130g, 170 g
kolorystyka : pełen kolor CMYK
zadruk : jednostronny kolor (4+0), dwustronny kolor (4+4),
zabezpieczenie : nd
1.000, 2.500, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000,
nakład : 35.000, 40.000, 45.000, 50.000, 60.000, 70.000, 80.000,
90.000, 100.000
dodatkowe opcje : projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny : wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g,
termin realizacji : 5 dni roboczych

Rozdawaj ulotki w najniższej cenie. Dzięki dużym nakładom cena jednostkowa ulotki jest bardzo niska i spada z wielkością nakładu.
Ulotki Offsetowe drukowane są na papierze kredowym o gramaturach 130g, 170g, 300g o powierzchni błyszczącej lub matowej w formatach A6, DL, A5,
2xDL, A4, A3.
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ULOTKI

zadruk : jednostronny, dwustronny
nakłady:
uszlachetnianie:
dodatkowe opcje:
wydruk próbny:
termin realizacji:

