FRÅGOR & SVAR
Svar på de vanligaste frågorna:
-Vilken typ av vinyl använder ni?
Svar:
Vinylen kommer från MacTac (www.mactac-europe.com) och
Metamark (http://www.metamark.co.uk/index.htm) två av de ledande tillverkarna i världen.
Vi använder tre olika typer:
MACcal Pro 9800, gjord för 7-8års utomhusbruk.
http://www.mactac-europe.com/products-macal-9800-pro-1-11--2001.htm
MAClite 5700, reflexvinyl, 5-7års utomhusbruk.
http://www.mactac-europe.com/products-maclite-5700-1-11--20.htm
MetaMark 7-series High performance, 5-7års utomhusbruk.
http://www.metamark.co.uk/pages_sv/7series.htm
M.a.o. kvalitén på vinylen kommer med marginal att överleva modellen…

-Hur stora dekaler kan ni göra?
Svar:
55cm breda och 25m långa!

-Hur många färger kan jag få i en och samma dekal?
Svar:
Vi kan göra dekaler i 3 lager/färger, ev. fler vid speciella önskemål.
Ju fler färger/lager ju mer komplex dekal, därav också dyrare.
1-3 lager är att rek. till flygmodeller.

-Vilka färger kan jag välja på?
Svar:
Vinylerna finns i ett 100-tal olika färger.
Vi har de vanligaste i lager och kan ta hem resten på begäran.

-Kan ni göra dekaler efter min egen design?
Svar:
Absolut!
Vi tar ut en kostnad för den tid vi måste lägga på inläsning och redigering.
50-500 kr beroende på materialets kvalitet.

-I vilket format skall jag skicka loggan/designen till er?
Svar:
Vi kan hantera alla de vanligaste bildformaten (GIF, JPG, BMP, PDF etc.)
men för bäst kvalité och snabbast hantering rekommenderar vi - vektoriserad EPS.

-Hur beställer jag?
Svar:
Standarddekaler finns att beställa direkt i e-butiken.
När du vet vilka dekaler du vill ha så mäter du på modellen. Använd måttband
så att måtten blir rätt även över välvda ytor.
TÄNK PÅ att måtten är beräknade på den bredaste resp. högsta punkten på dekalen.
Vid specialloggor beställer du i ett "vanligt" mejl till: mail@tpvictory.se.
Ange vilken dekal du vill ha eller vilka önskemål du har om utséende, vilka mått
(bredd och höjd) den skall ha, vilka färger och hur många.
Glöm inte namn, leveransadress och telefonnummer.
Vi återkommer så fort vi kan med ett förslag (exempel på loggorna i en PDF-fil)
och prisuppgift. Du har möjlighet att ändra på förslaget tills du blir nöjd.
Därefter tillverkar vi och skickar dekalerna till dig.

