
 

 
 
 

 
Tájékoztató az anyagleadáshoz  

 
A Pátria Nyomdában Heidelberg SignaStation 3.0 szoftverrel végezzük a digitális montírozást. Kérjük, 
hogy a megfelelő minőségű feldolgozás érdekében az anyagokat kompozit CMYK pdf formátumban 
készítsék el. A kompozit fájl létrehozásához mind a közvetlenül írt, mind a PostScriptből Adobe 
Distillerrel készített pdf is jó, amennyiben megfelel a nyomdai minőség követelményeinek. 

 

Színkezelésünk az európai nyomtatási szabvány szerinti Europe ISO Coated FOGRA27 és 
Euroscale Uncoated v.2 színprofilra épül, ezért javasoljuk, hogy képek színrebontásakor, ps vagy pdf 
kiadásakor ezt vegyék figyelembe. Igény esetén nyomtatás előtt színhelyes digitális proofot készítünk 
az önök által küldött anyagról.  

 

Digitális nyomtatáskor a nyomógép az arculati színeket (például. PANTONE színek) CMYK 
színekből hozza létre, így bizonyos színeknél nem tartható a színmintával való egyezés. Kérje 
munkatársaink segítségét! 

 

Javasoljuk, hogy a nyomdakész anyagot leadás előtt ellenőrizzék Adobe Acrobat Professional 
program Preflight-jával. 

 

Dokumentumkövetelmények 

Betűk 

Kérjük, különös figyelemmel ellenőrizzék az önök által használt system és TrueType fontok 
beágyazódását. Adobe Acrobatban ellenőrizzék, hogy a szöveget is tartalmazó vektoros eps-
ekben a karakterek beágyazódtak-e a pdf-be, ha ez nem történt meg, kérjük a szöveget görbévé 
alakítani.  

Képek 

A pdf-ben elhelyezett képállomány ne legyen 5 file-os (DCS) eps, gif, wmf, pict. Javasoljuk a 
CMYK tiff, CMYK eps, CMYK PhotoShop és vektoros eps-ek használatát. Csak maximális 
minőségre (12) tömörített jpg képeket használjanak! 

Magazin minőségű nyomtatás estén képek ajánlott felbontása 300 dpi, de lehetőség szerint ne 
legyen kevesebb, mint 225 dpi. 

Oldalak 

A pdf file-ok tetszőleges oldalmennyiséget tartalmazhatnak. Oldalpár tördelése esetén a spread 
beállítást kérjük kikapcsolni. Az oldalakat nem kell összerakni kilövés szerint, mert a – cégünknél 
alkalmazott technológia szerinti – kilövést mi készítjük el.  

A teljes belívet egy pdf-ben, a borítót és a mellékleteket külön-külön fájlban kérjük. A borítót 
oldalpárban, gerinccel, hajtás- és vágásjelekkel, kifutóval küldjék. 



 

 

 

 

Tördeléskor az oldalméret egyezzen meg a vágott mérettel, a kifutó (bleed) 3-5 mm lehet. Adobe 
Acrobatban ellenőrizze, vagy javítsa, hogy a Trim Box/körülvágás és a Bleed Box/kifutó mérete 
a megrendelésnek megfelelően lett beállítva. A kötésbe kerülő kifutók nem okoznak problémát.  

Vágójeleket kérünk az oldalakra, a vágástól 5 mm-rel eltolva.  

Stancolt kiadványok esetén a stancrajzot vektoros formátumban kérjük a grafika pdf-jével együtt 
küldeni külön oldalon, vagy külön fájlban, vagy a grafikára helyezve külön színként rányomással 
(overprint). 

 

Színhasználat 

Direkt szín nyomtatás esetében csak azok a színek maradjanak spot colorként, melyeket direkt 
színként kérnek nyomtatni, a többit bontsák CMYK-ra. 

Az RGB színtérben hagyott anyag ofszet nyomtatásra alkalmatlan, digitális nyomtatás esetén 
elfogadható, de a színhelyesség nem garantálható ezért jobb elkerülni. 

Javasolt exportálási beállítások és ellenőrzés InDesignban 

Export Adobe PDF 
Adobe PDF Preset: PDF/X-1a:2003 (2001) szabvány szerint,  
Standard: PDF/X-1a:2003 (2001),  
Compatibility/kompatibilitás: Acrobat 4 (1.3) kivéve, ha a dokumentum több rétegben használ 
transzparens objektumokat, akkor Acrobat 7 (1.6) legyen a beállítás.  

General/általános beállítások 
Pages/oldalak All/mind, a dokumentum a vákát- (üres) oldalakat is tartalmazza a tényleges 
oldalszámnak megfelelően, Spread/oldalpár Off/kikapcsolva.  

Marks and Bleed/jelek és kifutó 
A jelek közül egyedül vágójelet kérünk a pdf-re, azaz Crop Mark/vágójel, Offset/eltolás 5 mm, 
a kifutás a dokumentumban meghatározott 3–5 mm legyen. 

 

Kérjük, hogy a pdf-eket nyomdába küldés előtt ellenőrizzék le (kifutók, vágójelek, színátmenetek 
folyamatossága, oldalsorrend, CMYK, direkt színek tudatos használata stb). Adobe Acrobat 
Professional programmal megtekinthető a fontbeágyazás és a felülnyomás is. 

 


