Retningslinjer for design og tryk af

gadebannere og
lygtepælebannere
I Aarhus Kommune
(opdateret 28. januar 2015)

76 cm bred

Lygtepælebannere
(med tryk på begge sider)
90 mm fra toppen til midten af øjet

Løbegang

Størrelse:
76 cm x 274 cm (bredde/højde).
Materiale:
• Presenning med dobbeltsidet tryk. Gramvægten
på presenningen skal være 800 gram.
• Løbegang i top og bund.
• Øjer i alle fire hjørner.
Øjerne skal have en indvendig diameter
på mindst 15 mm.
• 90 mm fra toppen/bunden til midten af øjerne.
For at lave løbegangen i top og bund skal presenningen foldes.
De to lag presenning svejses og sys sammen og øjet sættes
i oven på syningen. Det er vigtigt, at presenningen både
svejses og sys, da der ellers er stor risiko for, at samlingerne
går i stykker.

274 cm høj

Rent grafisk betyder det, at de nederste 200 mm skal være fri
for tekst/grafik, så det ikke bliver skjult ved ombukningen.
Hvis det skal være grafik nederst/øverst på forsiden,
så skal den rent grafisk indsættes på bagsiden.
Trykkeriet skal huske følgende:
• Bannerne skal rulles fra bunden og op.
• Såfremt bannerne skal hænge i en speciel rækkefølge, skal
der sættes et nummer på banneret evt. på et stykke tape.

90 mm fra bunden til midten af øjet

Løbegang

Gadebannere
(med tryk på begge sider)

Størrelse:
4x1 meter eller 8x1 meter (bredde/højde). Størrelsen afhænger af, hvilken vej banneret skal

hænge over.
Materiale:
• 205 g. stof på begge sider med sort mellemlæg (block-out 700g).
• Flaglinned/kantbånd påsyes hele vejen rundt, så der bliver en løbegang.
• 8 mm tykt nylonsnor lægges ind i løbegangen i top og bund og syes fast i hjørnerne (kun i hjørnerne).
• Der skal hænge 4 meter snor ud i hver ende af banneret.
• Der skal påsættes øjer i hvert hjørne af banneret. Øjerne skal have en indvendig diameter på 12 mm.
• I toppen af banneret skal der derudover påsættes øjer pr. x meter (5 stk. i det lange 1x8 m banner og 3 stk. i det korte 1x4 m banner).

1 m højt

4 m nylonsnor (8 mm tykt)

8 eller 4 m bredt

