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Anyag leadása
A nyomtatásra szánt anyagok az alábbi feltételeknek feleljenek meg:
– a formátum: • pdf kompozit (nem színrebontott),
• tiff (rétegeket ne tartalmazzon),
• jpg (nagy felbontás, alacsony tömörítési aránnyal)
• eps (legörbézett vagy külön csatolt betűkkel)
– felbontás, színrendszer: 300 dpi, CMYK (RGB színeket ne tartalmazzon!)
– a dokumentum direkt színeket csak akkor tartalmazzon, ha azokat valóban nyomtatni kell (egyéb esetben a
direkt színeket a pdf írásakor kérjük négy színre bontani)
– fekete színű szövegben ne használjon ciánt, magentát és sárgát (C=0% M=0% Y=0%, K=100%), a feketét állítsa felülnyomásra (overprint)
– a fontokat (betűket) kérjük a dokumentumba ágyazni vagy a pdf-hez csatolni
– a dokumentumban használt külső vektoros grafikák (pl. EPS) betűit görbézze le
– a dokumentumot valós, 1:1 arányú méretben szerkessze
– a szedési tükör lehetőség szerint 5-5 mm-rel legyen kisebb a vágott méretnél
– kifutó grafikánál a dokumentum 5 mm, de legalább 3 mm kifutót tartalmazzon
– a szerkesztőprogram által létrehozott vágójeleket használjon (ne kézzel rajzolja be)
– a PDF file-ban az oldalak egyesével (nem oldalpárban), olvasás szerinti sorrendben következzenek
– ragasztókötött munka esetén a borítót oldalpárban kérjük leadni, a gerinc méretet az oldalpár méretébe bele
kell számolni
– több oldalas kiadványoknál – lehetőség szerint – az egész kiadványt egy pdf file-ban kérjük átadni
– a pdf tartalmazza az esetleges üres oldalakat
– több oldalas kiadványok mellé forgatót kérünk mellékelni

kifutó:
legalább
3 mm
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– formalakkozott, stancolt munka esetén a formalakkot/stancvonalat a pdf-en külön rétegen, felülnyomásra
állított (overprint) direkt színnel jelölje
– hajtott, stancolt, vagy egyéb különleges kötészeti megoldásokat igénylő munkáknál – a félreértések elkerüléséért – nyomtatott hajtási mintát, egyértelmű leírást kérünk
–  kérjük, hogy csak végleges, Ön és a megrendelője által jóváhagyott anyagot küldjön, a leadott anyagokon
tartalmi ellenőrzést (pl. helyesírás, tördelési hibák, elcsúszott képek stb.) nem végzünk
–  PDF file-t nem áll módunkban javítani, amennyiben fenti paramétereknek nem felel meg a leadott anyag,
abban az esetben új file-t kell bekérnünk Önöktől
– a kapott PDF file-ok tartalmáért és minőségéért felelősséget nem vállalunk
Pdf írása Adobe InDesign programban:

