ANYAGLEADÁSI SEGÉDLET

A kívánt minőség eléréséhez a nyomtatásra szánt anyagait az anyagleadási segédletnek megfelelően szerkessze meg és küldje
el részünkre. Így elkerülhető a graﬁkai állományok újraszerkesztése. Ezzel időt és költséget takaríthat meg. Megrendeléseiket
emailen az iroda.artist@gmail.com címre küldheti el, vagy telephelyünkön személyesen adhatja át egy adathordozón keresztül.
A munka leírása
A munka elvégzéséhez annak összes technikai paraméterét egyértelműen tartalmazó leírást kérünk emailen, vagy a személyes
átadás során. A leírás tartalmazza a mennyiséget, a méretet, az alapanyagot, fóliavágás esetén a fólia színkódját, az utómunka
igényét (a laminálás matt vagy fényes, hajtás stb.), az átvétel módját (személyes vagy postai úton), a használat helyét (kültér
vagy beltér).
Egy dokumentum csak egyfajta megrendelést tartalmazzon. A különböző anyagokra kért nyomtatásnál vagy fóliavágásnál,
mindegyiket külön fájlba kérjük menteni. A ﬁle neve tartalmazza a munka megnevezését, a méretét, a mennyiségét, az anyag
fajtáját amire a nyomtatás kerül valamint a megrendelő nevét.
File formátumok
A munkákat a következő ﬁle kiterjesztésekkel fogadjuk el:
vektoros pdf, ai, cdr, eps (vektoros graﬁkák nyomtatásához minden esetben nézőképet is kérünk jpg-ben)
nyomtatás esetén megfelelő felbontású jpg, tif, psd.
A szerkesztés befejeztével a rétegeket össze kell olvasztani, ezzel megelőzhető a későbbi hibás megjelenítés.
A nem megfelelően küldött állományok konvertálása során keletkező hibákért nem tudunk felelősséget vállalni.
Elküldés előtt az állományt ellenőrzés céljából érdemes visszanyitni, és alaposan leellenőrizni.
A graﬁkát 1:1-es méretarányban kell elkészíteni.
A fájlban lévő összes betűtípus legyen beágyazva vagy legörbézve.
A tervezés során kérjük ne használjon a nyomtatott graﬁkáknál 6 pt-nál kisebb betűméretet, a vágott matricáknál pedig a
betűméret min. 1 cm-es legyen.
Nagy formátumú nyomtatás:
Nyomtatásra kész anyagot CMYK és RGB formában is kérjük elküldeni.
Elküldés előtt az állományt kérjük visszanyitni, leellenőrizni.
A javasolt felbontás: Tábla, molinó, mesh háló min. 150 dpi. Rollup, vászonkép, plakát, falmatrica 300 dpi.
Csak nyomtatás esetén kifutó nem szükséges.
A fehér hátterű nyomtatásoknál vékony keretettel, vagy vágójellel jelölje a nyomtatás szélét.
A táblára kerülő nyomtatáshoz (0,5 cm), vakrámára kerülő vászonkép nyomtatásához (5 cm),
Roll-up nyomtatásához (alul 7 cm, felül 3 cm) kifutó szükséges.
A nyomtatott kontúrvágott matricákhoz a kifutó 1 mm legyen, valamint a graﬁkával megegyező méretű, külön fájl-ban csatolt,
zárt vektoros hajszálvékony vonal, ami megadja a vágási útvonalat. A vonalak közötti távolság a biztonságos vágáshoz min.
2 mm legyen.
Névjegy, szórólap, leporelló, esküvői meghívó stb. nyomdai anyagainak leadása
Min. 300 dpi felbontás szükséges a jó minőségű nyomtatás eléréséhez.
Nyomdakész anyagot CMYK Composite PDF, vagy Composite PostScript-ben kérjük leadni.
Küldés előtt az állományt kérjük visszanyitni, a tartalmát, helyesírását leellenőrizni.
A dokumentum minden oldalán 3 mm kifutót alkalmazzon. A vágási-, hajtási-, szín- és egyéb jelöléseket kérjük a kifutóban
helyezze el. A vágott méret szélétől tartson legalább 5 mm biztonsági távolságot. A hajtogatott termékek kiterített
méretben legyenek létrehozva. Több oldalas termékek rendelése esetén az anyag különálló oldalanként legyen szerkesztve.
Plotterrel vágott felirat/graﬁka:
Az állomány minden esetben vektoros legyen (vektoros pdf, ai, cdr, eps). A graﬁka 1:1 méretben kérjük leadni. Lehetőség szerint
adja meg a kiválasztott fólia színkódját, a felhasználás helyét (kül- vagy beltér). Az állományban szereplő betűk legyenek legörbézve.
Kérünk minden esetben ellenőrizze át az elküldött állomány tartalmát, az adatok pontosságát, helyesírát és a képek
jogtisztaságát! A leadott anyagok tartalmáért mindenkor a megrendelőt terheli felelősség.

