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Tatuointi // 51x51 mm

Tatuointi // 51x64 mm

Tatuointi // 51x75 mm

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

51 mm

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

Arkin koko:
51x51 mm

Arkin koko:
51x75 mm

Kuva-alan koko:
45x57 mm

Aineisto voi olla eps, jpg, jpeg, gif, tif, ai, png
tai psd, mutta suosittelemme aineistoksi pdftiedostoa. Pahviaineiston resoluution tulee olla yli
200 dpi.

Pahvi painetaan 250 g/m Silk -paperille.
Tarvittaessa pahviin voidaan puhkaista
(stanssata) ripustusreikä.

Pakkauspahvi 51 mm
leveille tatuoinneille

taitos

80 mm + 6 mm

40 mm

Pahviaineiston mitat:
65x80 mm + 3 mm
leikkuuvarat ( ) tiedoston
jokaisella sivulla

65 mm

65 mm + 6 mm

Erikoisratkaisut

Kuva-alan koko:
44x69 mm

89 mm

Arkin koko:
51x64 mm

Kuva-alan koko:
45x45 mm

Pakkauspahvin aineisto

64 mm

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

Värien tulee olla CMYK-muodossa ja tekstien
konvertoituja. Aineistossa pitää lisäksi olla 3 mm
leikkuvarat.

Tatuoinnin leveys:

Tatuoinnin aineisto:

Tatuointi // 64x64 mm

Tatuointi // 64x75 mm

Tatuointi // 64x89 mm

Tatuoinnin leveys:

Onko sinulla idea,
mutta ei osaamista
tai välineitä:

51 mm

Tarvittaessa autamme
materiaalin suunnittelussa
tai jos sinulla on idea/
valmista materiaalia, niin
myös sen koostamisessa
tuotantovalmiiseen muotoon.

64 mm

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Arkin koko:
64x75 mm

Kuva-alan koko:
57x57 mm

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

Erikoisratkaisut

Kuva-alan koko:
57x69 mm

89 mm

Arkin koko:
64x64 mm

Pakkauspahvi 64 mm
leveille tatuoinneille

taitos

80 mm + 6 mm

40 mm

Pahviaineiston mitat:
80x80 mm + 3 mm leikkuuvarat (
tiedoston jokaisella sivulla

80 mm

80 mm + 6 mm

)

Tatuointi // 89x75 mm

Tatuointi // 89x89 mm

Tatuoinnin leveys:

Tatuointi // 89x64 mm

51 mm
64 mm

Arkin koko:
89x75 mm

Kuva-alan koko:
82x57 mm

Kuva-alan koko:
82x82 mm

Pakkauspahvi 89 mm
leveille tatuoinneille

taitos

80 mm + 6 mm

40 mm

Pahviaineiston mitat:
105x80 mm + 3 mm leikkuuvarat (
tiedoston jokaisella sivulla

105 mm

105 mm + 6 mm

)

Erikoisratkaisut

Kuva-alan koko:
82x69 mm

Arkin koko:
89x89 mm

89 mm

Arkin koko:
89x64 mm

•
•

Erikoisratkaisut

•

Yksittäispakatun tatuoinnin pakkaukseen voidaan tatuoinnin
lisäksi liittää pieni esite, kutsu, alennuskoodi tai kilpailukuponki
esim. arvontaa varten.
Yksittäispakattujen tatuointien pakkaus on myös mahdollista
toteuttaa vielä peruspakkaustammekin ekologisempana ratkaisuna
ilman sellofaanipussia, jolloin tatuointi suljetaan kierrätyspaperista
tuotettuun pahviin. Tässä vaihtoehdossa tatuointiarkki ei ole ihan yhtä
hyvin suojassa kosteudelta kuin peruspakkauksessamme.
Tatuoinnit voidaan toteuttaa myös glitterkimalteella, metallinhohtoisina tai pimeässä hohtavina.
Omaamme vankan osaamisen myös graafisen suunnittelun saralta ja
olemme käytettävissäsi, mikäli tarvitset apua jopa koko kampanjailmeen suunnittelussa. Olemme suunnitelleet mm. kokonaisen
messuosaston siirtotatuointien ympärille. Voit tutustua
suunnitteluosaamiseemme osoitteessa www.eyeball.fi.

89 mm

•

64 mm

Erikoisratkaisumme:
THE ORIGINAL

51 mm

Haluatko nostaa siirtotatuointi-ideasi ”nextille levelille”?
Erikoisratkaisumme tarjoavat siihen loistavan mahdollisuuden.
Olemme käytettävissäsi myös villeimpien visioidesi
toteuttamisessa, joten ota rohkeasti yhteyttä.

Tatuoinnin leveys:

Luovaa lisämaustetta
erikoisratkaisuillamme

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

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