
רח' רבי ישמעאל 9, ב"ב    טל: 03-5703020     פקס: 03-6187729

דטה פרינט - משנים דפוס חשיבה

רול-אפ קלאסי - 85 ס"מ

מ
ס"

 2
10

85 ס"מ

10 ס"מ רקע בלבד

5 ס"מ רקע בלבד

הכנת הקבצים:
גודל המסמך:

85X210 ס"מ )או פרופורציונאלי(

ללא בליד וללא צלבי חיתוך. )1:1(

רזולוציה:

dpi 80-120 גודל 1:1 רזוליציה בין

שימו לב!!

יש להשאיר את 10 ס"מ התחתונים 

ו-5 הס"מ העליונים עם רקע בלבד, 

ולהמנע מגלישת טקסט ולוגואים.

ניתן לשלוח את הקבצים באחד מן 

הפורמטים הבאים:

JPEG / PDF

העברת קבצים:



רח' רבי ישמעאל 9, ב"ב    טל: 03-5703020     פקס: 03-6187729

דטה פרינט - משנים דפוס חשיבה
מ

ס"
 2

10

120 ס"מ

10 ס"מ רקע בלבד

5 ס"מ רקע בלבד

הכנת הקבצים:
גודל המסמך:

120X210 ס"מ )או פרופורציונאלי(

ללא בליד וללא צלבי חיתוך. )1:1(

רזולוציה:

dpi 80-120 גודל 1:1 רזוליציה בין

שימו לב!!

יש להשאיר את 10 ס"מ התחתונים 

ו-5 הס"מ העליונים עם רקע בלבד, 

ולהמנע מגלישת טקסט ולוגואים.

ניתן לשלוח את הקבצים באחד מן 

הפורמטים הבאים:

JPEG  / PDF

רול-אפ קלאסי - 120 ס"מ

העברת קבצים:



רח' רבי ישמעאל 9, ב"ב    טל: 03-5703020     פקס: 03-6187729

דטה פרינט - משנים דפוס חשיבה
מ

ס"
 2

10

150 ס"מ

10 ס"מ רקע בלבד

5 ס"מ רקע בלבד

הכנת הקבצים:
גודל המסמך:

150X210 ס"מ )או פרופורציונאלי(

ללא בליד וללא צלבי חיתוך. )1:1(

רזולוציה:

dpi 80-120 גודל 1:1 רזוליציה בין

שימו לב!!

יש להשאיר את 10 ס"מ התחתונים 

ו-5 הס"מ העליונים עם רקע בלבד, 

ולהמנע מגלישת טקסט ולוגואים.

ניתן לשלוח את הקבצים באחד מן 

הפורמטים הבאים:

JPEG / PDF

רול-אפ קלאסי - 150 ס"מ

העברת קבצים:



רח' רבי ישמעאל 9, ב"ב    טל: 03-5703020     פקס: 03-6187729

דטה פרינט - משנים דפוס חשיבה
מ

ס"
 2

10

10 ס"מ רקע בלבד

5 ס"מ רקע בלבד

100 ס"מ
הכנת הקבצים:

גודל המסמך:

100X210 ס"מ )או פרופורציונאלי(

ללא בליד וללא צלבי חיתוך. )1:1(

רזולוציה:

dpi 80-120 גודל 1:1 רזוליציה בין

שימו לב!!

יש להשאיר את 10 ס"מ התחתונים 

ו-5 הס"מ העליונים עם רקע בלבד, 

ולהמנע מגלישת טקסט ולוגואים.

ניתן לשלוח את הקבצים באחד מן 

הפורמטים הבאים:

JPEG / PDF

רול-אפ קלאסי - 100 ס"מ

העברת קבצים:



רח' רבי ישמעאל 9, ב"ב    טל: 03-5703020     פקס: 03-6187729

דטה פרינט - משנים דפוס חשיבה
מ

ס"
 2

10

60 ס"מ

10 ס"מ רקע בלבד

5 ס"מ רקע בלבד

הכנת הקבצים:
גודל המסמך:

60X210 ס"מ )או פרופורציונאלי(

ללא בליד וללא צלבי חיתוך. )1:1(

רזולוציה:

dpi 80-120 גודל 1:1 רזוליציה בין

שימו לב!!

יש להשאיר את 10 ס"מ התחתונים 

ו-5 הס"מ העליונים עם רקע בלבד, 

ולהמנע מגלישת טקסט ולוגואים.

ניתן לשלוח את הקבצים באחד מן 

הפורמטים הבאים:

JPEG / PDF

רול-אפ קלאסי - 60 ס"מ

העברת קבצים:
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