mittatilaustatuoinnit

PAKKAAMATTOMAT // ohjeisto
THE ORIGINAL

Aineisto voi olla tiedostomuodoltaan eps, pdf, jpg,
jpeg, gif, tif, ai, png, psd tai pdf. Kuvamuotoisen
aineiston resoluution tulee olla yli 200 dpi.

Kuva-alan koko:
32x32 mm

Kuva-alan koko:
32x69 mm

Arkin koko:
38x51 mm
Kuva-alan koko:
32x45 mm

75 mm

Arkin koko:
38x64 mm
Kuva-alan koko:
32x57 mm

Arkin koko:
38x89 mm
Kuva-alan koko:
32x82 mm

89 mm

Tarvittaessa autamme materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa tuotantovalmiiseen
muotoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
38x75 mm

64 mm

Onko sinulla idea, mutta ei osaamista
tai välineitä:

Arkin koko:
38x38 mm

51 mm

Tatuointiarkin taustapuolelle painetaan
tatuoinnin asennus- ja poisto-ohjeet. Voit valita
asennusohjeiden kieleksi suomen, ruotsin tai
englannin.

Neliö

38 mm

Tatuointiarkin reunoille jää pieni marginaali, joten
huomioi kokoa päättäessäsi myös kuva-alan koko.

Tatuointi // leveys 38 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Aineisto voi olla tiedostomuodoltaan eps, pdf, jpg,
jpeg, gif, tif, ai, png, psd tai pdf. Kuvamuotoisen
aineiston resoluution tulee olla yli 200 dpi.

Neliö

Kuva-alan koko:
45x69 mm

Arkin koko:
51x51 mm
Kuva-alan koko:
45x45 mm

75 mm

Arkin koko:
51x64 mm
Kuva-alan koko:
45x57 mm

Arkin koko:
51x89 mm
Kuva-alan koko:
45x82 mm

89 mm

Tarvittaessa autamme materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa tuotantovalmiiseen
muotoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
51x75 mm

64 mm

Onko sinulla idea, mutta ei osaamista
tai välineitä:

Kuva-alan koko:
45x32 mm

51 mm

Tatuointiarkin taustapuolelle painetaan
tatuoinnin asennus- ja poisto-ohjeet. Voit valita
asennusohjeiden kieleksi suomen, ruotsin tai
englannin.

Arkin koko:
51x38 mm

38 mm

Tatuointiarkin reunoille jää pieni marginaali, joten
huomioi kokoa päättäessäsi myös kuva-alan koko.

Tatuointi // leveys 51 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Aineisto voi olla tiedostomuodoltaan eps, pdf, jpg,
jpeg, gif, tif, ai, png, psd tai pdf. Kuvamuotoisen
aineiston resoluution tulee olla yli 200 dpi.

Kuva-alan koko:
57x69 mm

Arkin koko:
64x51 mm
Kuva-alan koko:
57x45 mm

75 mm

Neliö

Arkin koko:
64x64 mm
Kuva-alan koko:
57x57 mm

Arkin koko:
64x89 mm
Kuva-alan koko:
57x82 mm

89 mm

Tarvittaessa autamme materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa tuotantovalmiiseen
muotoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
64x75 mm

64 mm

Onko sinulla idea, mutta ei osaamista
tai välineitä:

Kuva-alan koko:
57x32 mm

51 mm

Tatuointiarkin taustapuolelle painetaan
tatuoinnin asennus- ja poisto-ohjeet. Voit valita
asennusohjeiden kieleksi suomen, ruotsin tai
englannin.

Arkin koko:
64x38 mm

38 mm

Tatuointiarkin reunoille jää pieni marginaali, joten
huomioi kokoa päättäessäsi myös kuva-alan koko.

Tatuointi // leveys 64 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Aineisto voi olla tiedostomuodoltaan eps, pdf, jpg,
jpeg, gif, tif, ai, png, psd tai pdf. Kuvamuotoisen
aineiston resoluution tulee olla yli 200 dpi.

Kuva-alan koko:
69x32 mm

Kuva-alan koko:
69x69 mm

Arkin koko:
76x51 mm
Kuva-alan koko:
70x45 mm

75 mm

Arkin koko:
75x64 mm
Kuva-alan koko:
69x57 mm

Arkin koko:
75x89 mm
Kuva-alan koko:
69x82 mm

89 mm

Tarvittaessa autamme materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa tuotantovalmiiseen
muotoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
75x75 mm

64 mm

Onko sinulla idea, mutta ei osaamista
tai välineitä:

Arkin koko:
75x38 mm

51 mm

Tatuointiarkin taustapuolelle painetaan
tatuoinnin asennus- ja poisto-ohjeet. Voit valita
asennusohjeiden kieleksi suomen, ruotsin tai
englannin.

Neliö

38 mm

Tatuointiarkin reunoille jää pieni marginaali, joten
huomioi kokoa päättäessäsi myös kuva-alan koko.

Tatuointi // leveys 76 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Aineisto voi olla tiedostomuodoltaan eps, pdf, jpg,
jpeg, gif, tif, ai, png, psd tai pdf. Kuvamuotoisen
aineiston resoluution tulee olla yli 200 dpi.

Kuva-alan koko:
82x69 mm

Arkin koko:
89x51 mm
Kuva-alan koko:
82x45 mm

Kuva-alan koko:
82x57 mm

Arkin koko:
89x89 mm
Kuva-alan koko:
82x82 mm

89 mm

Arkin koko:
89x64 mm

Neliö

75 mm

Tarvittaessa autamme materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa tuotantovalmiiseen
muotoon.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
89x75 mm

64 mm

Onko sinulla idea, mutta ei osaamista
tai välineitä:

Kuva-alan koko:
82x32 mm

51 mm

Tatuointiarkin taustapuolelle painetaan
tatuoinnin asennus- ja poisto-ohjeet. Voit valita
asennusohjeiden kieleksi suomen, ruotsin tai
englannin.

Arkin koko:
89x38 mm

38 mm

Tatuointiarkin reunoille jää pieni marginaali, joten
huomioi kokoa päättäessäsi myös kuva-alan koko.

Tatuointi // leveys 89 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Jos saat tiedostojen tai suunnittelun kanssa harmaita
hiuksia, ole meihin yhteydessä – autamme mielellämme!

0500 871 613
myynti@instanttattoo.com
www.instanttattoo.com

THE ORIGINAL

