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• Nadruk DPS PICTURE możliwy 
na każdym kolorze i każdej 
teksturze DPS

• Przesłana grafika musi być w 
jakości min. 300 DPI, plik CMYK. 

• Możliwy nadruk koloru białego.

• Overpr in t  DPS PICTURE 
on very DPS color and texture

• Provided picture be min. 300 
DPI, CMYK file.

• Possible white color printing.

• Wyrazisty obraz i wysoka roz-
dzielczość

• Nadruk obrazu do 250 cm 
szerokości i dowolnej długości

• Możliwość zgrzewu nadrukowa-
nych pasów

• Expressive image and high 
resolution quality

• Overprint image up to 250 cm 
wide and any length

• Ability to weld printed belts

• Możliwość podświetlenia po-
włoki nadrukowanej w kolekcji 
DPS TRANSPARENT

• Unikatowość DPS PICTURE 
umożliwia tworzenie dowolnej 
płaszczyzny czy figury przes-
trzennej

• Szybka i czysta instalacja, deins-
talacja i serwisowanie

• Ability to highlight the print by the 
collection DPS TRANSPARENT

• Uniqueness DPS PICTURE 
allows you to create any plane 
and 3D figures

• Quick and clean installation, 
uninstallation and maintenance

• Szeroki wachlarz zdjęć i moty-
wów DPS w kategoriach: 
FAUNA,  FLORA,  FOOD,  
RÓŻNE,  KRAJOBRAZY i  
MOTYWY. 

• Indywidualne podejście do 
projektu: możliwość nadruku 
własnej grafiki

• Wide range of pictures and 
themes available in catalogue 
divided into categories: FAUNA, 
FLORA, FOOD, DIVERS, 
PAYSAGE and THEMES.

• Individaul approach to the 
project: the possibility of printing 
your own artwork
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