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NYOMDAI ANYAGLEADÁSI ÚTMUTATÓ
Kisformátumú íves vagy ofszet nyomtatásra
A digitális és ofszet nyomtatásban alkalmazott állományok eltérnek az otthon végzett nyomtatásban
használtakhoz képest, ezért a nyomdakész anyag leadásához kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi
útmutatónkat.
FÁJLFORMÁTUM: CMYK Composite PDF.
Lehetőleg postscriptből ps. fájlból disztillált kompozit PDF. PDF/X1-a szabványnak megfelelően.
SZÍNPROFIL: Europe ISO Coated FOGRA 39 vagy színprofil nélküli mentéssel kérjük.
SZÍNEK: Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban. Direkt színek esetén kizárólag
a megfelelő elemek (objektumok, betűtípusok, képek...) legyenek direkt színben megadva, a felesleges
direkt színeket kérjük CMYK-színmódba bebontani.
Mélyfekete: Fekete flekknyomásnál +50% cián,+50% magenta,+50% sárgát kell hozzáadni a 100% feketéhez,
hogy az mélyebb legyen. Fekete flekknyomását csak 4 színből tudjuk megelelő módon kinyomtatni.
KÉPEK:
beágyazva a pdf-be 1:1 méretarányban, kifutóval (rátöltéssel) kérjük.
BETŰTÍPUSOK: Az állományban levő összes betűt (font) legyen beágyazva, vagy legörbézve, egyéb
esetben mellékelve kérjük hozzá a betűtípusokat.
SZÖVEG: A nyomtatásra leadott fájlok esetén tartalmi és nyelvtani hibákért reklamációt nem áll módunkban
elfogadni!
FELÜLETKEZELÉS: UV-lakk, prégelés vagy egyéb felület kezelési eljárás esetén, illetve stancforma vagy ricc
használata esetén, kérjük ezeket a rétegeket direkt színként overprint beállítással vektoros formátumban,
legörbézve külön oldalon is leadni.
MÉRETEK: A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük az anyagok méretezését.
Kifutónak (rátöltésnek) 3-5mm szükséges.
OLDALAK: Az oldalakat vágójelekkel, szükség esetén hajtás-, bígelés-, perforálás jelekkel kérjük leadni.
Több oldalas anyagok, prospektusok, könyvek leadásakor a belíveket és a borítót külön fájlban kérjük.
A borító oldalait (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belíveket oldalanként, tehát
nem oldalpárban, egy fájlban kérjük. Amennyiben a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban
is a megfelelő helyen szerepeljen. Ragasztókötés esetén a cégünkkel egyeztetett módon kérjük a borító
leadását. Irkatűzés esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie.
Kérjük az anyagokat ne montírozzák!
Az ajánlatban szereplő elkészítési határidőt csak a megfelelően leadott nyomdakész anyagok esetén
tudjuk tartani. Amennyiben nem a megfelelő nyomdai formátumban érkeznek az anyagok, úgy a nyomdai
formátum előkészítéséért, grafikai szerkesztést számítunk fel, melynek minimál ára 2000 Ft+ÁFA.
Nyitott forrásfájlok kezeléséért (corel, ai, psd) sajnos nem tudjuk vállalni a felelősséget, ezért ezeknek
a fogadását korlátozottan vállaljuk. Színgaranciát csak az általunk készített és jóváhagyott digitális proof
után tudunk vállalni.
Nem megfelelő nyomdai formátumok: Word (.doc), Excel (.xls), Powerpoint (.ppt), Publisher (.pub)
Ezeket sajnos nem áll módunkban elfogadni.

