
FÁJLFORMÁTUM:
Nyomdakész CMYK Composite PDF. (Szeparált PDF-et és PS-t nem tudunk fogadni)
PDF szabvány: PDF/X-1a szabvány
PDF verzió: 1.3 vagy 1.4
File nevek ne tartalmazzanak ékezetes és speciális karaktereket. Fontos az egyértelmű, azonosítható elnevezés!

KÉPEK:
Optimális felbontás: 300 DPI, minimum 200 DPI, lehetőleg jpg tömörítés nélkül, beágyazva a pdf-be.
A képek CMYK színekből álljanak. Fontos, hogy nem lehet RGB!

MÉRETEK:
A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését 1:1 méretben.
A vágott méretre legyen állítva a pdf-ben trimbox (vágó doboz). 
Dobozoknál a trimbox a stancrajz befoglaló méretére legyen állítva.
Kifutó: 3–3 mm-es ráhagyást kérünk a vágáson kifuttatva.

BETŰTÍPUSOK:
Az állományban levő összes font legyen beágyazva vagy legörbézve. 
5–6 pontnál kisebb betű használata nem célszerű, főleg ha színes és raszterizált. 
A fekete szövegeknél mindig OVERPRINT (átfedés) funkciót használjon. 
A fekete szövegek mindig egy színcsatonát használó, valóban fekete elemek legyenek. (100% fekete) 
A fehér szövegeknél mindig KNOCKOUT (kivágás) funkciót használjon.

SZÍNEK:
Kérjük, csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban, direkt színek alkalmazásakor kizárólag csakis a megfelelő 
elemek (objektumok, fontok, képek...) legyenek direkt színben megadva, melyek, a megrendelésben is direkt színként szerepelnek.
A felesleges direkt színeket kérjük CMYK-színrendszerbe átalakítani. Fontos, hogy nem lehet RGB!
UV-lakk, effektlakk illetve stancforma, prég vagy dombor használata esetén, kérjük ezeket a rétegeket direkt színként (külön színkivona-
ton) megadni és OVERPRINT (átfedés) funkcióval beállítani. Fontos, hogy a lakk mindig 100% kitöltésű legyen. 
A lakkmentes területek jelölését, a lakkhoz hasonlóan egyértelműen külön direktszínnel kérjük jelölni. A ragasztási helyeknek lakk és 
festék mentesnek kell lenni.

OLDALAK:
Ragasztókötött, cérnafűzött és keménytáblás anyagok, prospektusok leadásakor a belíveket és a borítót külön file-ban kérjük. 
A borító oldalait (B4-B1 borító külső oldal, B2-B3 belső oldal) oldalpárban, a belíveket oldalanként, tehát nem oldalpárban egyetlen egy 
file-ban kérjük. Ha a kiadvány üres oldalt tartalmaz, az a leadott állományban is a megfelelő helyen szerepeljen.
Ragasztókötés esetén a gerinc és az esetleges nyitó bígelés méretét a borító oldalpár méretébe bele kell számolni. (7 mm) 
Irkafűzés esetén az oldalak számának 4-gyel oszthatónak kell lennie.

A tartalmi és nyelvtani hibákért, korrektúrázás, jóváhagyás után nem áll módunkban felelősséget vállalni.

A Prospektus Nyomda a beérkező anyagokkal kapcsolatos technikai és technológiai elvárásait az alábbi anyagleadási feltételekben határoz-
za meg. Közösen akkor fogunk tudni minél professzionálisabb anyagokat létrehozni, ha igyekszünk az alábbiakat minél következetesebben 
betartani. A nyomdába rosszul küldött PDF-ek mindkét fél számára felesleges időt, energiát és költségeket jelentenek.

A kiadvány készítéshez a legfontosabb, hogy olyan professzionális programokat használjanak, melyeket elsődlegesen erre a célra hoztak 
létre. (InDesign, Quark, Illustrator) 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.
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