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OPTIKA
Használja a dugók felületét, cége reklámozására.

A feliratozás készülhet álló vagy

fekvő, körbefutó elrendezéssel.

Használja ki a dugó teljes felületét, reklámozzon képpel és szöveggel.

A szövegnek jól olvashatónak kell lennie.

A nyugodt, nem túlzottan részletes kép érvényesül jól a parafa dugó felületén.

Az Ön által mellékelt minta alapján – függetlenül a rendelés mennyiségétől – elkészítünk egy pecsétet
a dugók feliratozásához. Egy felárért azt is fel tudjuk kínálni, hogy mi készítünk el Önnek egy
személyre szabott dugójelölési mintát.

Méretek
Felhasználható felület – Pecsételés a dugó oldalára
Dugó méretek
Boros dugók 38 x 24mm
Boros dugók 44,5 x 24mm
Boros dugók 49 x 24mm
Pezsgős dugók 48 x 30,5mm

max. szélesség
35mm
40mm
43mm
40mm*

max. körfogat
65mm
65mm
65mm
90mm

* 17mm az összenyomódás kezdetéig

Felhasználható felület – Pecsételés a dugó végére
Egy kör alakú dugójelölési motívum maximális mérete boros dugóknál 20 mm és pezsgős
dugóknál 25 mm lehet. A négyszögletes formájú motívumokat ennek megfelelően átformáljuk,
azonban az oldalak szélessége nem haladhatja meg a 20 mm-t.
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Technikai követelmények
A képek és szövegek átadása egy digitális minta formájában egy adathordozón vagy e-mailben

Logók & Címerek
Formátum:
Képfelbontás:
Szín:

tiff, jpg, cpt, cdr (X7. verzióig), eps, ai, pdf
minimum 300dpi
fekete/fehér 1 Bit

Szövegek
Formátum:
Képfelbontás:
Szín:
Speciális:

cdr, eps, ai, pdf (vektorizált)
minimum 300dpi
fekete/fehér 1 Bit
A szöveg konvertálása görbévé vagy a betűtípus mellékelése,
Windows TrueType (.ttf)

A fájloknak egy Windows számítógépen alkalmazható formátumban kell lenniük!

A képek és szövegek mintájának az átadása papíron
Logók & Címerek
Méret:
Képfelbontás:
Szín:

max. DIN A4
A minta nyomtatása minimum 600dpi-képfelbontással
fekete/fehér 1 Bit, szürke árnyalatok nélkül

Szövegek
Méret:
Képfelbontás:
Szín:
Speciális:

max. DIN A4
A minta nyomtatása minimum 600dpi-képfelbontással
fekete/fehér 1 Bit, szürke árnyalatok nélkül
változtatásokat nem igénylő szöveg, vagy digitális mellékelés

A minták kézbesítése
E-Mail:

stempel@korkindustrie.de

Posta:

Korkindustrie Trier GmbH & Co. KG
Filscher Wäldchen
54296 Trier
Deutschland
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