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Anyagleadási segédlet
A4 méretnél nagyobb nyomdai anyagok esetén:
1:1 méretarány, 150 dpi, TIF formátum, LZW tömörítéssel, egy rétegben, CMYK színmód.

A4 vagy kisebb méretű nyomdai anyagok esetén:
1:1 méretarány, 300 dpi, TIF formátum, LZW tömörítéssel, egy rétegben, CMYK színmód.

Grafika küldése

• A 10 Megabyte alatti grafikákat e-mailen fogadjuk.
• 10-1000 Megabyte között használjon egy fájlküldőt.

.TIF
A grafikákat elsősorban egy rétegű .TIF állományban kérjük leadni.
Mentéskor használjon LZW tömörítést!
Leadáshoz olvassza össze a rétegeket, így előzve meg a hibás megjelenítést!
FIGYELEM! Az összeolvasztás művelete mentés után visszavonhatatlan! Javasoljuk, hogy
a munkafájlból (réteges, szerkesztői változat) mindig mentsen külön leadási állományt!
Az egyéb formátumokban küldött grafikákat is befogadjuk, de az esetleges rétegek elvesztéséért,
színeltérésekért nem vállalunk felelősséget.
.PDF
Minden grafikához mellékeljen alacsony felbontású, .JPG kiterjesztésű nézőképet!
A betűtípusokat kérjük beágyazni (vagy görbévé alakítani).
Exportálás esetén válassza a „Press Quality” (nyomtatási minőség) minőséget!
.JPG vagy .JPEG
Mentéskor használja a leggyengébb (12-es) tömörítést!
.PSD vagy .PSB (szerkeszthető, raszteres állomány)
A betűtípusokat kérjük mellékelni vagy raszterizálni!
.PNG
Kizárólag tervezés elemeihez használható raszteres képformátum, leadáshoz nem javasoljuk
FIGYELEM! A .PNG képek kizárólag RGB színtérben menthetők, amelyet előkészítéskor CMYK-ra konvertálunk!
.AI vagy .EPS (szerkeszthető, vektoros állomány)
A betűtípusokat kérjük mellékelni vagy görbévé alakítani. A körvonalakat kérjük kitöltéssé alakítani.

A beküldött nyomdakész állományokat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük!
A grafikába beágyazott képek (feliratok) logók minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a
megrendelő grafikusának felelősségköre. Nem nyomdakész grafika leadásakor az esetleges előkészítési/
tervezési munkálatokért óradíjat számolunk fel, melynek szükségességéről és költségeiről ügyintézőinkkel
egyeztethet. A leadott anyagok tartalmáért a felelősség mindenkor a megrendelőt terheli. Kérjük, minden
esetben alaposan ellenőrizze a leadott grafikát!
Tekercses, táblás nyomás (molino, plakát, zászló, roll up, pop up fal, autódekor, stb.)
• Formátum: TIF (LZW tömörítéssel) vagy kompozit PDF file; esetleg jpg, de ennél a formátumnál számolni
kell a tömörítési eljárásból adódó minőségromlással.
• Optimális felbontás: 150 dpi, 1:1 méretben kivételek: A3 méretnél kisebb állomány esetén: 300 dpi;
nagyobb méreteknél (kb. 10 m2 fölött, amennyiben nem testközelben kerül kihelyezésre a nyomat: 5072 dpi; épülethálóknál: 40 dpi; óriásplakátnál (504x238 cm): min. 300 dpi, 1:10 méretarányban.
• Színmód: CMYK színprofilt kérjük ne ágyazzanak be.
• Egyoldalas nyomtatásnál kifutó nélkül, vágott méretben kérjük a leadást.
• Kétoldalas nyomtatásnál 5-10mm kifutóval, vágójelekkel kérjük a leadást.
• Formavágás: az állományt 5-10 mm kifutóval, a stancformát direkt színként beállítva kérjük leadni
a következő módon: 1. oldal – nyomtatandó grafika, 2. oldal – stancforma, 3. oldal – a kívánt
végeredmény nézőképe (a kreatív, a stancforma és a nézőkép külön file-ban is lehetnek, ebben az
esetben fontos, hogy a lapméret és az ezen belüli pozíciók azonosak legyenek).
Íves nyomás (szórólap, névjegy, stb., max. méret: SRA3)
• Formátum: kompozit PDF, kifutóval, vágó- és passzerjelekkel, szükség esetén hajtás, bígelés, perforálás
helyét jelölve.
• Kompatibilitás: Acrobat 4/PDF 1.3 (így elkerülhető, hogy átlátszóságot használó elemek direkt módon,
a rétegek összeolvasztása nélkül kerüljenek a file-ba, melyek így kinyomva máshogyan nézhetnek ki,
mint a monitoron).
• Több oldalas kiadvány esetén az oldalakat folytatólagos sorrendben, NEM oldalpárban és NEM kilövés
szerint kérjük lementeni.
• Betűtípusok: beágyazva vagy görbévé alakítva.
• Képek: 300 dpi, CMYK színmódban, színprofilt kérjük ne ágyazzanak be.
• Ha kép, ábra, alnyomat, flekk, stb. az oldal széléig tart, 3-5 mm-es kifutót kérünk; a szedési tükör a
vágástól min. 3 mm-re legyen.
• Stancforma esetén ezeket a rétegeket direkt színként (külön oldalon) kérjük beállítani; amennyiben
külön fájlban érkezik a stanc, a vágójelek a grafikában használt vágójelekkel azonos pozícionálásban
legyenek.
Fóliavágás
• Formátum: vektoros PDF vagy AI.
• A szövegeket kérjük görbévé alakítani.
• Az állomány CSAK a vágandó vonalakat tartalmazza.
A jóváhagyott nyomdai anyagokban gépelési, nyelvtani hibákért nem vállalunk felelősséget.
A beküldött nyomdakész állományokat csak méret és felbontás alapján ellenőrizzük! A grafikába
beágyazott képek/(feliratok/logók minőségét nem ellenőrizzük, azok megfelelő minősége a megrendelő
grafikusának felelősségköre.
A helytelenül mentett nyomdai kompozit PDF állományok nyomtatása esetén előfordulhatnak a rétegek
sorrendjében vagy beállításaiban eltérések, ezért garanciát kizárólag a megfelelően mentett (preferált:
egyrétegű .TIF) állományokra vállalunk!
Arculati színek meghatározása nélkül a nyomdai anyagokat a nyomdagépek alap színbeállításával
nyomtatjuk.
Sürgősségi munkák esetén a kinyomtatott anyagokért garanciát nem tudunk vállalni

