
A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja.
A gyártónként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek.
Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színvariációit színkártyáról, vagy bemutatótermünkben minta alapján határozza meg.
Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyagon ( fém, fa, műanyag, textil ) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutathat.
Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogaival nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.
A cégszerű aláírásra jogosult vagyok,a fentieket tudomásul vettem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

………………………………….                
Aláírás                                                     Bélyegző

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

Felnőtt kereknyakú póló

Embléma mérete: 28 x 12 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white

Embléma mérete: 10 x 5 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white 



A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja.
A gyártónként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek.
Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színvariációit színkártyáról, vagy bemutatótermünkben minta alapján határozza meg.
Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyagon ( fém, fa, műanyag, textil ) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutathat.
Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogaival nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.
A cégszerű aláírásra jogosult vagyok,a fentieket tudomásul vettem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

………………………………….                
Aláírás                                                     Bélyegző

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

Felnőtt női kereknyakú póló

Embléma mérete: 10 x 5 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white

Embléma mérete: 28 x 12 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white



A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja.
A gyártónként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek.
Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színvariációit színkártyáról, vagy bemutatótermünkben minta alapján határozza meg.
Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyagon ( fém, fa, műanyag, textil ) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutathat.
Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogaival nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.
A cégszerű aláírásra jogosult vagyok,a fentieket tudomásul vettem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

………………………………….                
Aláírás                                                     Bélyegző

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!

Felnőtt galléros póló

Embléma mérete: 28 x 12 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white

Embléma mérete: 10 x 5 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white 



Felnőtt női galléros póló

Embléma mérete: 10 x 5 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white

Embléma mérete: 28 x 12 cm
DIREKT SZITANYOMÁS
fehér: pantone white

A látványterv kizárólag a grafikai anyag terméken történő elhelyezkedését és méretarányát mutatja.
A gyártónként és típusonként eltérő monitor beállítások miatt a látványtervben szereplő grafika és termék színei csak közelítőek.
Amennyiben szükségesnek tartja úgy kérem, hogy a terméken megjelenítendő színeket PANTONE skáláról, a termék színvariációit színkártyáról, vagy bemutatótermünkben minta alapján határozza meg.
Abban az esetben, ha a grafika és a termék színei nem a fent leírtak alapján kerültek definiálásra, úgy a gyártás után ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogadunk el.
Ugyanazon PANTONE szín más-más alapanyagon ( fém, fa, műanyag, textil ) a különböző gyártási folyamatokból adódóan árnyalatnyi eltérést mutathat.
Amennyiben a megrendelő a megbízásban szereplő grafika vagy logo használatának jogaival nem rendelkezik, úgy az ennek a felhasználásából eredő jogi következmények a megrendelőt terhelik.
A cégszerű aláírásra jogosult vagyok,a fentieket tudomásul vettem, a látványtervet láttam és jóváhagyom.

………………………………….                
Aláírás                                                     Bélyegző

Az esetleges tartalmi hibákért a látványterv elfogadása után a felelősséget nem vállaljuk!


