
ANYAGLEADÁSI ÚTMUTATÓ 
 
Amennyiben nyomdakész anyagot szeretne leadni számunkra, kérjük figyelmesen olvassa végig az 
alábbi útmutatókat, vagy juttassa el grafikusa részére, hogy ez alapján tudja elkészíteni grafikai 
anyagát. 
 

Kis formátum (A3-as méretig) 
• Fájlformátum: PDF 
• Képek: CMYK, minimum 300 DPI, beágyazva a pdf-be méretarányosan. 
• Betűtípusok: Az fájlban lévő összes font legyen legörbézett, egyéb esetben csatolják a 

betűtípusokat. 
• Szöveg: Figyelem! A tartalmi és nyelvtani hibákért a jóváhagyott és elfogadott látványterv után 

nem áll módunkban felelősséget vállalni. 
• Színek: Csak a ténylegesen nyomásra kerülő színek legyenek az anyagban. A színeket kérjük CMYK-

színrendszerbe küldeni. 
• Méretek: A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok 

méretezését. Kifutó esetén  +3-3 mm kérünk. (Kifutó: olyan grafikai és képi elemek, melyek a papír 
széléig kiérnek, azaz nincs fehér margó. Szerkesztéskor a vágási szélen 3 mm-rel túl kell futtatni a 
grafikai elemet. 

• Kifutó: Ha a körülvágott kiadványban a képek és egyéb grafikai elemek a vágás vonaláig érnek, 
azokat a vágás vonalán túl kell futtatni. Mivel a vágás pontatlansága milliméter nagyságrendű is 
lehet, ha azt akarjuk, hogy a körül vágás mentén nem maradjon fehér szegély akkor a képet és az 
összes grafikai elemet a lapszéleken legalább 3-3 mm-t kell hagyni kifutni.  

 
Az honlapon található elkészítési határidők csak a megfelelően leadott nyomdakész anyagok esetén 
érvényesek. 
Amennyiben nem a megfelelő nyomdai formátumban érkeznek az anyagok, úgy javasoljuk, hogy 
bízza ránk az állományok nyomdakész előkészítését a megfelelő minőség érdekében. 
 
Nem megfelelő nyomdai formátumok:  
Word (.doc), Excel (.xls), Powerpoint (.ppt), Publisher (.pub), Paint (.jpg, .png, .img) 
 

      
  

 
 
 
 



Széles formátum (A3 méret felett) 
 
FÁJLFORMÁTUM: 

• vektoros anyagok esetében: PDF, CMYK. A használt fontok legyenek görbévé alakítva. Ha 
Pantone színeket is tartalmaz a dokumentum, kérjük a megrendelésnél jelezze. 

• raszteres anyagok esetén: CMYK TIF, LZW tömörítés, összeolvasztott rétegek. A felbontás 96-300 
dpi között legyen 100%-os méretben. Az optimális nyomatminőséghez az ezen határok között 
elérhető legnagyobb natív felbontást érdemes használni. 

• Kérjük zárt állományokat adjon le.  
 
ELLENŐRZÉS: Kérjük nézze át tartalmilag és nyelvtanilag a küldött grafikai anyagot, mert kollégáink 
csupán technikailag ellenőrzik a kapott állományokat. A gyártást követően felfedezett tartalmi hibákat 
(elírások, helyesírási hibák) csak újragyártással tudjuk orvosolni. 
 
SZINPROFIL: Nagyformátumú nyomtatóink CMYK színprofilt használnak, így színhelyességet csak az 
erre előkészített anyagoknál tudunk garantálni. Ettől eltérő esetekben reklamációt sajnos nem tudunk 
elfogadni. 
 
MÉRETEK ÉS KIFUTÓ: 
• A megrendelésben meghatározott méret szerint kérjük a leadott állományok méretezését. 

Kifutót a nagy formátumon készülő plakátokra és molinókra nem szükséges szerkeszteni. 
• Kifutó szükséges a nem fehér hátterű riccelt matricáknál. A matrica méretétől függően minimum 

3 mm. 
• Kifutó szükséges a táblára kasírozandó vinyl nyomatok esetében. A kifutó mérete 3-5 mm legyen. 
• A molinókon a ringlik a vágott széltől számítva 50 mm-es sávba esnek. Kérjük erre a területre ne 

tervezzen olyan grafikai elemet, logót, feliratot, ahol ez problémát okozhat. 
 
HATÁRIDŐK ÉS SZERKESZTÉSI DÍJ: a tőlünk kapott visszaigazolásban szereplő határidő nyomdakész 
grafika leadása esetén érvényes. Ha a grafika nem nyomdakész, akkor az új határidőt a szerkesztés 
és jóváhagyás közben egyeztetjük le. Ilyen esetben szerkesztési díjat számítunk fel. 


