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Skorzystaj z pl ikówi z szablonami 
dostępnych na stronie www, by dopasować 
wielkość wydruku do formatu ramki 
JetMaster.

Delikatnie oderwij papier zabezpieczający 
klej.

Przyklej wydruk, starając się ustawić go 
równo z zagięciami ramki JetMaster.

Odwróć całość i delikatnie dociśnij ramkę 
JetMaster do wydruku.

Odetnij wystające rogi wydruku. Przyginaj boki ramki kolejno wzdłuż 
wszystkich zagięć, zostawiając 

. 
niezagięte 

specjalne klapki

Schowaj rogi wydruku do środka. Złóż ramkę 
i mocno dociśnij klapki.

Naklej w rogach nalepki wzmacniające 
konstrukcję. 

Włóż złożony wcześniej tył ramki. 
Miłego oglądania!

Instrukcja
formaty: A3+, 12x16'', 16x20''

Dystrybucja:
Gellex sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 646
03-994 Warszawa
www.inks.pl

Display system - Patent pending: 0912842.2
Distribution through Innova Art

www.jetmaster-systems.com



Wydrukuj - Złóż - Zawieś!
Porady i instrukcja składania ramek JetMaster

Na wystawach i targach

W galerii

W domu

Ramki JetMaster są przeznaczone do użytku w pomieszczeniach. 

Zalecamy zachowanie ostrożności przy posługiwaniu się ostrzem w trakcie składania ramki. 

Zalecamy delikatne obchodzenie się zarówno z wydrukiem, jak i ramką. 

Nie należy zbliżać wydruku i ramki do ognia i innych źródeł wysokiej temperatury.

Dopasowanie wydruku do formatu ramki JetMaster: 

1. Na stronie www dostępne są szablony do edycji w programie Photoshop, 

które pomogą precyzyjnie dopasować wielkość zdjęcia do ramki JetMaster. 

2. Wybierając zdjęcie, należy pamiętać, że brzegi wydruku będą zawinięte   

z każdej strony. Najlepiej wybrać zdjęcie z dużą ilością tła, ewentualnie 

rozciągnąć brzeg, dodać lustrzane odbicie lub gładkie kolorowe 

obramowanie. Więcej szczegółowych informacji, jak to zrobić, można 

znaleźć na stronie www.jetmaster-systems.com. 

3. Końcowe rozmiary będą wynosić 249 x 332 mm (dla wydruku A3+),             

305 x 406 mm (dla wydruku 12 x 16'') albo 406 x 508 mm (dla wydruku          

16 x 20''). 

4. Równe przyklejenie wydruku do ramki można ułatwić sobie, zwijając go 

po skosie, a następnie rozwijając podczas klejenia. 

5. Ramki JetMaster można zastosować do wydruków na papierze, płótnie          

i innych tkaninach, a także kolaży, scrapbooków i innych prac.

www.jetmaster-systems.com

Brzegi zawinięte ze wszystkich 
stron

Odbite brzegi sprawią, że          
na froncie znajdzie się całe 
zdjęcie , ale brzegi także będą 
wyglądać jak fotografia

Boki mogą być także gładkie: 
kolorowe lub białe


