
Drevené lamely s potlačou

Váš individuálny branding na podlahe Kährs 





Kährs branding  „v štýle vína“

1.
Ktoré 

podlahy?

2.
Aký motív 

a
koľkokrát?

Dub Decorum
2-lamelový, prírodný olej

Dub Domo
2-lamelový, prírodný olej

alebo





Kährs branding  „v štýle kávy a čaja“

3.
Ktoré 

podlahy?

4.
Aký motív 

a
koľkokrát?

Dub Decorum
2-lamelový, prírodný olej

Dub Domo
2-lamelový, prírodný olej 

alebo





Individuálny branding

Nechajte si natlačiť vaše logo na drevenú podlahu Kährs!
Vhodné pre pokladanie na podlahu, či ako obklad na stenu. 
Pre potlač môžete zvoliť akúkoľvek podlahu zo sortimentu Kährs s povrchovou úpravou v prírodnom oleji. * Drevená 
podlaha Kährs sa tak stane Vašou jedinečnou a štýlovú reklamnou plochou.

* Tlač nie je možná na vzory s povrchovou  úpravou  v laku.

Ako je to možné?

Špeciálne vyvinutý proces priamej tlače nám umožňuje vytlačiť na parkety takmer všetky Vaše návrhy. 
Tlač neprebieha na papier, ale priamo na drevo a tón podkladu teda nie je biely, ale tmavo hnedý. Z tohto dôvodu nie sú pre tlač 
príliš vhodné motívy s jemnými prechodmi, ako sú napríklad fotografie a kresby. Tlak tlače môže u týchto jemných detailov klesnúť 
a preto odporúčame vyhnúť sa týmto prvkom vo Vašich motívoch. 
Ideálne pre potlač sú najmä logá, nadpisy, emblémy a vektorová grafika.

Aký podklad je potreba pre tlač?

Ako šablónu pre tlač potrebujeme čiernobielu predlohu 1: 1 s 300 DPI, vo formáte TIF, JPG, PDF alebo EPS. Ak by sa dodané podklady 
líšili od uvedených podmienok, môžu byť vzniknuté náklady účtované k obstarávacej cene.

Tlačové  farby:

Štandardná tlač je jednofarebná a výsledkom je teda čierna farba potlače na odtieni zvoleného vzoru zo sortimentu podláh Kährs. 
Minimálne množstvo pre potlač je jedna lamela.
 
Farebná tlač je možná pri minimálnej objednávke 10 lamiel. Pre zaistenie dostatočného krytia farby nanesie produkcia prvú bielu 
vrstvu ako základný náter. Ak si chcete byť istí, že výsledné farby budú zodpovedať Vášmu návrhu, odporúčame nechať si najskôr 
vyhotoviť jednu vzorku na odsúhlasenie farieb.

Dodacia lehota:

5 týždňov pri potlači vzoru, ktorý je skladom u výrobcu Kährs. Pri väčšom objeme môže byť dodacia lehota dlhšia. 
Pri farebnej tlači sa doba dodania predĺži  približne o jeden týždeň.

Motívy:

Na všetky vybrané motívy a logá musí mať zákazník autorské práva, či mať súhlas na ich použitie od vlastníka týchto autorských 
práv. Dodávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za porušenie autorských práv tretích osôb. 




