Abribus



trykfakta 2009

For at opnå det bedste resultat af din kampagne er det meget

Vi har kontakt med flere trykkerier, der er specialister i tryk

vigtigt, at reklamerne fremstilles og pakkes korrekt. Er vores

af reklamerne, således at produktionen kan gøres bedst og

retningslinier ikke fulgt, kan vi ikke garantere for opsætningen.

billigst. Kontakt os, vi foranlediger gerne et tilbud fra trykkeriet

Ved fejlpakning eller for sen fremsendelse vil ekstraregning

direkte til dig.

forekomme. Ligeledes kan hele produktionen tilbagegives
f.eks. ved anvendelse af forkerte materialer.

ABRIBUS
Plakatformat:	Læskærme og infostandere B 118,5 x H 175 cm.
Lysmål:

Den synlige del af plakaten:

		Læskærme og infostandere B 116 x H 171 cm.
Tryk:		Plakaterne trykkes på 150 gr. mat bestrøget papir.

		Eventuel bundfarve skal altid trykkes helt til kant (B 118,5 x H 175 cm).
		Vi anbefaler støttetryk på bagsiden.
Trykoplag:

20% større end antal købte plakater.

Levering: 	Plakaterne leveres plano senest 14 dage før opsætningen til:

		

AFA JCDecaux as, Industriholmen 82, 2650 Hvidovre.

Gældende fra 25. marts 2009.
Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.
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For at opnå det bedste resultat af din kampagne er det meget

Vi har kontakt med flere trykkerier, der er specialister i tryk

vigtigt, at reklamerne fremstilles og pakkes korrekt. Er vores

af reklamerne, således at produktionen kan gøres bedst og

retningslinier ikke fulgt, kan vi ikke garantere for opsætningen.

billigst. Kontakt os, vi foranlediger gerne et tilbud fra trykkeriet

Ved fejlpakning eller for sen fremsendelse vil ekstraregning

direkte til dig.

forekomme. Ligeledes kan hele produktionen tilbagegives
f.eks. ved anvendelse af forkerte materialer.

ABRIBUS søjler
Plakatformat:	Søjler B 118,5 x H 350 cm.
Lysmål:

Den synlige del af plakaten:

		Søjler B 116 x H 345 cm.
Tryk: 		Plakaterne trykkes på 150 gr. mat bestrøget papir.

		Eventuel bundfarve skal altid trykkes helt til kant (B 118,5 x H 350 cm).
		Vi anbefaler støttetryk på bagsiden.
Trykoplag:

20% større end antal købte plakater.

Levering: 	Plakaterne leveres plano senest 14 dage før opsætningen til:

		

AFA JCDecaux as, Industriholmen 82, 2650 Hvidovre.

Gældende fra 25. marts 2009.
Der tages forbehold for trykfejl og prisstigninger.

