
Az elvárásoknak megfelelő megrendelések teljesítéséhez kérjük, hogy a grafikai anyagok leadása során 

a következő szükséges formai feltételeket vegyék figyelembe. 

Anyagleadás módja: 

A leadásra szánt anyagokat több módon is eljuttathatja Munkatársaink részére: 

 Az ajánlatkérés során a „Csatolt fájl” mezőbe feltöltve 

 E-mailben 

 Felhő alapú tárhelyek használatával 

 Nagy méretű dokumentumok esetén internetes fájlküldő oldalakon 

Dokumentumok elnevezése: 

 Kérjük, hogy dokumentumokat egyértelműen, ékezetek használata nélkül nevezzék el! 

 Ha a fájl a megrendelés során javítva lett, akkor ezt kérjük jelölni a névben pl. javitott_logo 

Többszöri javítás során a módosítás számát is jelöljék pl. logo_jav2 

Dokumentum felépítése: 

 Ragasztókötött anyagok esetén a borítót oldalpárban, a gerincméret jelölésével egy külön 

fájlban kérjük  

 A helyes oldalsorrend megtartásának érdekében a leadott dokumentum az olvasási 

sorrendnek megfelelően tartalmazza a nyomtatandó anyag minden oldalát – az üreseket is 

 Prospektus, könyv, füzet, tűzött és ragasztókötött termék rendelése során a dokumentum 

legyen oldalanként összefűzve 

Fájlformátum: 

 A leadott dokumentum fájlformátuma kompozit 1.3-as PDF vagy PDF X1a legyen  

 A képek JPG, EPS vagy TIF formátumúak legyenek 

 A nagy méretű fájlok tömörítése lehetséges ZIP fájlba 

Felbontás: 

 A leadott dokumentumok felbontása minimum 300 dpi (dot/inch) legyen 

 Greyscale (fekete-fehér) állományok esetén minimum 200 dpi felbontású dokumentumot 

tudunk elfogadni 

 A képek felbontása minimum 300 dpi legyen 

Felületkezelések: 

 UV lakk, vakdombor, prégfólia valamint a további felületkezelési módszerek használata során 

a kezelendő felületet ábrázoló vektoros ábrát külön állományban vagy az állomány külön 

oldalaként kérjük. Az ábrán legyenek rajta a megrendelt termék jellemzőivel megegyező 

illesztési jelek és vágójelek. 

 Direktszínként való jelölés során a színek nevükben utaljanak funkciójukra vagy az elküldött 

dokumentum tartalmazzon egy színmagyarázó felsorolást vagy táblázatot 

Fontok: 

 A dokumentumban használt fontok görbésítve és körvonalazva legyenek beágyazva a fájlba. 

Ennek hiányában nem tudjuk garantálni a kívánt betűtípus használatát a gyártási folyamat 

során. 



Kifutó: 

 A kifutó (bleed) minimum 3-3 milliméter legyen 

 Irkatűzött termékek esetében minimum 5-5 milliméter legyen 

 A további kötéstípusoktól függően a kifutó mérete nagyobb is lehet. A szükséges méret 

meghatározásában Kollégáink szívesen állnak rendelkezésükre  

Oldalméret: 

 A dokumentum vágáskeretének (trimbox) mérete és az ajánlatkérőben feltüntetett méret 

legyen azonos  

 Az oldal mérete legyen oldalgeometriával (trim size) meghatározva 

 A dokumentum vágott mérete (trimbox) és a stancszerszám mérete legyen megegyező 

 A megrendelt termék típusától függően előfordulhat, hogy a méretet a kifutó és a vágójelek 

megnövelik 

 A belső borítók, valamint a belív első és utolsó oldalának méretének meghatározásakor kérjük 

vegye figyelembe, hogy a könyvtest beragasztása kb. 7 – 7 millimétert elvesz. Ennek 

következtében az ebbe a sávba kerülő elemek nem lesznek láthatóak. 

Proof színhelyessége: 

 A proofok 4 színnyomással készülnek. Ennek következtében Pantone színek esetén a proofok 

színhelyessége nem 100%-ban felel meg a végleges gyártás során előállított termék színének. 

Stancrajz: 

 A stancrajzokat vektorosan, a megrendelt termék jellemzőivel megegyező illesztési jelekkel és 

vágójelekkel ellátva kérjük 

 A beküldött fájl külön oldalán vagy egy külön dokumentumban felülnyomott direktszínként 

szerepeljenek rajta a grafikával 

Színkezelés: 

 Munkánk során az alábbi színprofilokat tudjuk elfogadni: 

 Europe ISO Coated FOGRA27 

 Europe ISO Coated FOGRA39 

 PSOuncoated_v3_FOGRA52 

 ISOcoated_V2 

 ISO_Uncoated 

 ISO12647 

 PSOcoated_v3 

 Kérjük, hogy a színeket CMYK színbeállításban adják meg! 

 Pantone színek alkalmazása során a használt színekhez tartozó Pantone kódokat tartalmazza a 

leadott fájl 

 Fekete szöveget 100% fekete színbeállítással tudunk nyomtatni 

 Mélyfekete tónusnyomás során a legszebb színárnyalat eléréséhez 30% Cián, 30% Magenta, 

30 % Yellow és 100% K (fekete) beállítása szükséges 

 Fekete-fehér állományoknál Greyscale formátum használatát javasoljuk 

 A színes háttéren lévő 100% fekete színű grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek 

felülnyomáson legyenek (overprint) 

 A kis méretű fekete grafikai elemek, vonalas ábrák, szövegek csak a fekete színkivonaton 

szerepeljenek 



Vágójel: 

Az alkalmazni kívánt vágójelek a vágástól minimum 2 milliméterre legyenek bejelölve úgy, hogy ne 

érjenek bele a kifutó (bleed) területébe. 


