Anyagleadási paraméterek
Fájlformátum: Postscriptből (.ps) disztillált kompozit PDF fájl. PDF/ X1-a szabványnak meg kell
felelnie. Kerülni kell a közvetlen PDF exportá1ást és PDF-ként való mentést, mert ez nagyon sok, előre
nem látható, kiszámíthatatlan hibát eredményez.
Színmód: Az anyagokat CMYK színmódban kérjük leadni. Lehetőség van direkt színek alkalmazására,
ahol csak a Pantone színrendszer használható. Képi elemek, felbontás: CMYK színmód, 1:1 méretnél 300 dpi.
Színprofil: Leadás ISO Coated Fogra 39-ben vagy színprofil nélkül. Kifutó, vágó- és illesztôjelek:
A kifutó mértéke minimum 3 mm, füzet és könyv esetében 5 mm. Mindig kérjük a vágójelek felhelyezését,
lehetőleg gépi, automatikus jeleket használva, regisztrációs színnel. A vágó- és illesztőjeleknek minden esetben a kifutón kívül kell elhelyezkednie. Kérjük a hajtást mindig jelölni a kifutón kívül, rövid szaggatott vonallal.
Stancolás, riccelés: Stancolt vagy riccelt anyagoknál egy PDF-en belül csak a nyomtatandó
anyagot kell tartalmaznia, egy külön oldalon a stanc vagy ricc görbét, és végül ismét egy oldalon egymásra
illesztve a kettőt. A görbének minden esetben direkt színűnek kell lennie és overprint beállításúnak. Csak
egyvonalas rajz felel meg (convert curves to outlines beállítás nem használható!). Formaricc esetén már az
ajánlatkérésben térjen ki, és küldje el a mintát.
Anyagleadás: CD, DVD, USB adathordozón személyesen, illetve online FTP-n
vagy e-mailen keresztül (e-mail max. 20 MB).
– Többoldalas kiadványnál mindig oldalanként, lapozási sorrendben kérjük az anyagot.
Fontos, hogy az üres oldalakat is tartalmazniuk kell a PDF-nek!
– A szedéstükör a vágástól minimum 4-5 mm-re kezdődjön.
– Színgaranciát csak a nálunk, előzetesen készült digitális proof készítése és annak jóváhagyása
után vállalunk.
– A leadott anyagokban, ha bármilyen módosítás vagy javítás szükséges szerkesztési
költséget számíthatunk fel (4000 ft/óra).
– Kérjük az anyagokat ne montírozzák előre.
– Nem a nyomdai leadási paramétereknek megfelelő anyagok esetében reklamációt
nem áll módunkban elfogadni!
Alacsony felbontású nyomdai anyag leadása esetén sem a színért, sem a megjelenésért felelőséget
vállalni nem tudunk. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy amennyiben a leadott anyagok nem felelnek meg
a fentieknek, a Belvárosi Nyomda Zrt. nem tud felelősséget vállalni a késztermékre. Hozott anyagra
Belvárosi Nyomda Zrt. nem tud felelősséget vállalni.
Budapest,
Aláírásommal kijelentem, hogy a fentieket tudomásul vettem.

