Általános anyagleadási
feltételek
Formátum:
• nyomdai CMYK PDF, composite
• PDF/X-1a
Oldalak:
• automata vágójelek (crop mark)
• kifutó (bleed) mérete legalább 3 mm körbe
A nyomásra szánt anyagról kérjük minél informatívabb
forgatót vagy printeltet küldeni. Esetleg egy minden
oldalt tartalmazó jó oldalsorrendű „néző PDF”-et.
Fájlok jelölése és küldési módja:
• a fájlok elnevezéséhez soha ne használjon
ékezetes betűket és nem betűszerű jeleket
• fontos az egyértelmű, azonosítható elnevezés
• kihajtós oldalak vagy egyéb nem általános
elrendezés esetén a makett küldése szükséges
Font használat:
• a fontok komplett beágyazása a PDF állományokba
• csak korszerű, megfelelő jelkészletű betűtípusokat
használjon. A system fontok használatát kerülje, mivel
legtöbb esetben nem megfelelően ágyazódnak be
• a szöveget tartalmazó EPS-ekben a karaktereket kérjük legörbíteni, a szövegeket kérjük vektor grafikusan
szerkeszteni
• 5–6 pontnál kisebb betű használata nem célszerű,
főleg ha színes és raszterizált
• a fekete szövegeknél mindig OVERPRINT (felülnyomás) funkciót használjon
A fekete szövegek mindig egy színcsatornát használó,
valóban fekete elemek legyenek. (100% fekete)
• A fehér szövegeknél mindig KNOCKOUT (kivágás)
funkciót használjon
Képek
• színtér CMYK
• képek optimális felbontása 300 dpi.
• bitmap ábráknál ez az érték 600–1200 dpi
• 450 dpi felbontás szükséges 250 lpi rácshoz
Rendelkezünk modern UV-effektlakkos géppel, mely egy
menetben képes effektlakk felhordására.
Fontos, hogy a lakk mindig 100% kitöltésű legyen. A lakk
elkészítésével kapcsolatban kérjük egyeztessen szakemberünkkel. A minél látványosabb eredmény érdekében
ajánlott a nyomda szakembereivel az egyeztetés, akik mintákkal és tanácsokkal is tudják az Ön munkáját segíteni.

A kiadvány-készítéshez a legfontosabb, hogy
olyan professzionális programokat használjanak,
melyeket elsődlegesen erre a célra hoztak létre.
A következő programok a kiadvány szerkesztéshez teljesen alkalmatlanok: MS Office (Word, PowerPoint, Publisher), OpenOffice és további irodai
csomagok. Ezekben a programokban készült
anyagok újrafeldolgozást igényelnek.
Fényképek és egyéb kép formátumok:
Adobe Photoshop
Vektoros objektumok:
Adobe Illustrator, esetleg CorelDraw
Tördeléshez, layout szerkesztés:
Quark, Adobe InDesign
PDF fájlok ellenõrzéséhez:
Adobe Acrobat Professional
Bármilyen más esetben a nyomda felé kérjük
jelezze milyen módon készült az anyag!
Ha nyomdai szolgáltatásunkat először veszi igénybe, kérjük az anyag elkészítése előtt egyeztessen
velünk, hogy minél professzionálisabb terméket
tudjunk közösen létrehozni.
Kérjük, hogy a PDF-eket a nyomdába küldés előtt
feltétlenül ellenőrizze vagy ellenőriztesse! A nyomdába rosszul küldött PDF-ek minden esetben időés energiaveszteségeket okoznak Önnek.

Egyéb
• Ajánlott legkisebb vonalvastagság 0,3 pont. Szem előtt
kell tartani, ha ez a vonal vastagság pl. 50% fekete, akkor
a vonal nyomatképe sérül a rácsképzés miatt!
• Legnagyobb fedettség: 300%. Ajánlott a fekete tónusoknál a 100K, 40C, 30M, 20Y érték. Ezeknél nagyobb
értékek használatával se lesz feketébb a nyomat, sőt
sérülhet a gyártás során.
• Lapszéltől minimum 3 mm távolság vagy kifutó alkalmazása a biztonságos kötészeti feldolgozás érdekében.
Éles vágás esetén nem tudunk garanciát vállalni a hibátlan termék létrehozására.
• A nyomást megelőző printelten kérjük a javításokat
látható módon jelölni és azt számunkra visszaküldeni,
az esetleg cserélt vagy javított oldalak ellenőrzése végett.

