
Reklamní systém ROLL UP

2 materiály banneru

2 varianty stojanů

Roll up  je moderní přenosná forma pre-
zentace vašeho libovolného designu. Roz-
ložení netrvá ani půl minuty a celý komplet 
lze jednoduše zabalit do přepravní tašky. 
Skládá se z banneru a stojanu. Dodá-
váme komplety i samostatné bannery. 
Vysoce kvalitní digitální tisk na nejmoderněj-
ších tiskárnách této doby. Roll up vám dodáme 
zkompletovaný, připravený k okamžitému použití.   

Jetbanner lze použít jako ekologickou polyeste-
rovou alternativu k materiálu PVC Frontlit. Ne-
obsahuje látky zatěžující životní prostředí, má 
o 60% nižší hmotnost (220 g/m2) a struktura
materiálu umožňuje jeho skládání a přehýbá-
ní bez rizika poškození, čímž výrazně redukuje
potřebný prostor pro přepravu a skladování.

Jetbanner (PES)

Odlehčený hliníkový stojan. K přichycení 
banneru ke konstrukci je použitá kvalitní 3M 
páska. Při uskladnění se banner roluje do 
základny stojanu, čímž je chráněn proti po-
škození a je tak možné opakované použití. 

Stejné vlastnosti jako stojan Standard s rozdílem, 
že má zesílenou konstrukci, je težší a stabilnější.

Standard

Premium

Velikosti Rollupů

PVC Frontlit o hmotnosti 510 g/m2 je odolný  
a nejvíce využívaný materiál pro bannery. 
Potisk nejmodernější technologií HP latex, 
díky které má banner brilantní barvy, ne-
zapáchá, nelepí a je okamžitě použitelný. 

Frontlit (PVC)NEJLEPŠÍ

CENA

kvalitní hliníková konstrukce
otočné nohy pro vysokou 

stabilitu a minimální přepravní 
rozměry  

snadné uchycení banneru

Standard 85x200 cm

85x200 cm

100x200 cm

100x200 cm

120x200 cm 150x200 cm

Premium



Klíčové vlastnosti
• Vlastní potisk ve špičkové kvalitě - ostrý, fotorealistický, s živými barvami a 

dlouhou životností.
• Kvalitní hliníková konstrukce - s možností jednoduché výměny banneru.
• Výroba již od 1 ks - komplet nebo samostatně.
• Rychlá montáž a demontáž.
• Otočné nohy pro zajištění stability konstrukce.
• Součástí je nylonová polstrovaná taška, která chrání Roll up při transportu.
• Hmotnost od 2,5 až 5 kg (v závislosti na vybraném rozměru).
• Mnohostranné využití 

 - firemní prodejní aktivity, akce, zviditelnění 
 - veletrhy, výstavy, kulturní akce 
 - sportovní události a festivaly 
 - prezentace produktů a novinek 
 
 

Máte správně připravená grafická data pro tisk?

Pro výrobu Roll up s vlastním reklamním potiskem zašlete grafiku v přesném rozměru dle zvolené velikosti nebo 
v odpovídajícím měřítku (1:10,...).

Do grafických dat nezahrnujte spadávky, ořezové značky, ani přesah pro založení do konstrukce stojanu. Pouze 
grafiku toho, co má být na výsledném Roll upu zobrazeno.   

- Data k tisku zasílejte výhradně ve formátu PDF.
- Veškerá písma (fonty) musí být převedena do křivek (vektorů).
- Vektorová grafika v barevném modelu Pantone Solid Coated, CMYK.
- Bitmapová (rastrová) grafika v rozlišení ideálně 300 DPI v měřítku 1:1 (min. 72 DPI).
- Bitmapová (rastrová) grafika převedená do barevného modelu CMYK.
- Pokud zasíláte více než 1 grafiku k tisku - platí pravidlo 1 grafika = 1 soubor PDF  (příp. 1 stránka PDF).

Více informací k přípravě grafických dat k tisku:  
https://www.bpbohemia.cz/pdf/Priprava_grafickych_dat_pro_tisk.pdf

Pokud si nevíte rady s přípravou grafických dat, rádi vám je připravíme do požadovaného formátu pro tisk. 
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo mailem. 

+420 774 369 020 
obchod@bpbohemia.cz
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