
AnyAgleAdási feltételek 
lemezkészítéshez
A megfelelő minőségű nyomólemezek elkészítéséhez elengedhetetlen, hogy 
néhány, az alábbiakban felsorolt követelményt a nyomdai előkészítés során 
betartson:

A leadandó anyag formátuma: elsősorban composite 1.3 pdf legyen, ezzel 
nagymértékben kiküszöbölhető az anyag transzparencia beállításainak esetleges 
rosszul értelmezése. Amennyiben forrásfájlt küldene, mindenképpen el kell küldenie 
a dokumentumban szereplő összes képet és betűtípust. Coreldraw programban elkészített és leadott 
anyagok esetében a dokumentumban szereplő összes szöveget kérjük görbévé konvertálni, e nélkül sajnos nem 
tudjuk az anyagot elkészíteni.
forrásfájl leadása esetén stúdiónk 25 % felárat számít fel. 

Színtér: minden esetben az anyag csak olyan színeket tartalmazhat, amelyek valóban nyomtatásra kerülnek. 
Alapértelmezetten CMYK színtérben, beágyazott színprofil nélküli pdf-re van szükség a helyes nyomtatáshoz. 
ha az anyagban direkt szín is nyomtatásra kerül, kérjük ügyeljen a felülnyomás helyes beállítására. ez különö-
sen fontos az anyagban esetleg előforduló stancrajzok, felületnemesítések (formalakk, domborítás, stb.) esetén. 
ezek a rajzi elemek minden esetben önálló direkt színként kell, hogy szerepeljenek, felülnyomáson.

Felbontás: Az anyagban szereplő képek felbontása legalább 300 dpi legyen. ettől eltérni csak alacsonyabb rács-
sűrűséggel nyomtatandó anyagoknál lehet, de a 250 dpi felbontás itt is a minimális érték.

Fontok: A leadott pdf-ben szereplő összes betűtípusnak beágyazott állapotúnak kell lennie (embedded, 
embedded subset). 

Oldalsorrend, oldalkialakítás: A leadott anyagban az oldalsorrendnek meg kell, hogy egyezzen a végleges ol-
dalsorrenddel. ha a kiadványban vákát (üres) oldal is szerepel, a leadott pdf-ben is üres oldal kell, hogy legyen. 
több oldalas kiadványnál az oldalaknak önállóan kell állniuk, oldalpár szerinti anyagleadás nem elfogadható. 
kifutó grafikájú anyagnál minden irányba legalább 5 mm kifutó szükséges. Olyan munkáknál, ahol a borító és 
a belív nem azonos anyagra nyomtatódik, a borító oldalpároknak egybeírva szükséges lenniük. ez különösen 
fontos a ragasztókötött kiadványoknál, ahol a borító állománynak már a gerincet is tartalmaznia kell.

Amennyiben az Ön által leadott anyag a fenti kritériumoknak nem felel meg, úgy stúdiónk értesíti Önt, első-
sorban elektronikus úton, és az Ön válaszáig a tovább-feldolgozást megszakítjuk. ha Önnek nem áll módjában 
az anyagban a javításokat elvégezni, úgy stúdiónk a pdf szerkesztés lehetőségein belül a javítást elvégzi, de 
korlátozott felelősségvállalással (különösen a nem megfelelő színtérben leadott anyagok nyomdai színtérbe 
konvertálása). ebben az esetben stúdiónk felárat számít fel, amit a mindenkor érvényes, árlistában szereplő 
gépóra díjszabás szerint kiszámlázunk.

Amennyiben CtP lemezkészítéshez Ön már kilőtt allományt biztosít, úgy az íven szereplő anyagok módosí-
tására nincs lehetőségünk. ebben az esetben kérjük olvassa el a honlapunkon megtalálható kilövési segédletet 
(http://www.duotonerepro.hu/images/kilovesi_segedlet_2013.pdf).


