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Leadási KöveteLményeK

Az üzemünkben alkalmazott nyomdatechnika flexonyomtatás. A technológiából adódóan az anyagleadás és a gyártás-
előkészítés során az alábbiakat figyelembe kell venni: 

a rendeLKezésre áLLó formahenger méretei:
• maximális húzáshossz 520,7 mm
• maximális nyomathordozó szélesség 520 mm

alkalmazható színek száma, rácssűrűség, nyomtatási sajátosságok:
• nyomtatható színek száma: 8
• (beleértve az esetleges alá- és fölényomásokat is. pl.: fedőfehér, lakk, hideg aranyozás)
• rácssűrűség: maximum 160 lpi
• verlauf minimum: 0%
• kifutó: 3 mm.
• a fekete szín overprint (felülnyomott) tulajdonságú legyen
• 4 színes (CMYK) anyagokban ne maradjon az állományban direktszín
• stanc rajz, ritzelés, perforálás jeleit vektorosan szerepeljenek a grafikán, vagy külön rétegen, oldalon, 

rajztáblán (szoftvertől függően)
• transzparens anyagoknál a fedőfehér állományát mellékelni kérjük külön rétegen, oldalon, rajztáblán 

(szoftvertől függően)
• formalakknál a lakk grafikáját mellékelni kérjük külön rétegen, oldalon, rajztáblán (szoftvertől függően)
• a szöveges (font) objektumokat minden esetben kérjük körvonalakká (outline) alakítani

nem fogadunk közvetlenül corelből, indesignból mentett Pdf-et.

a technológia Pontatlanságai:
A soros építésű flexo nyomdagépek nyomtatási sajátosságaiból adódóan figyelembe kell venni az egyes színek közötti 
illeszkedési pontatlanságokat (max. 0,2 mm minden irányban), amik adott esetben összeadódhatnak.
 
A nyomdakész anyagot adathordozón (CD, DVD) vagy FTP szerverre feltöltve várjuk. Digitális eredeti anyagot és 
proofot is (ha rendelkezésre áll) kérünk a nyomdai előkészítéshez. 

 A grafikai anyagok leadási formátumai: 
Adobe Illustrator (ai) CS5
CorelDraw (cdr) X5
Photoshop (psd) Réteges Photoshop psd állományt kérünk.

A gyártáselőkészítés során a digitális anyag nyomtathatóvá tétele történik. Grafikusaink az átadott anyagot feldolgozzák, 
elvégzik a flexonyomtatás kivitelezéséhez szükséges átalakításokat. A nyomóformák készítése előtt először PDF formá-
tumú digitális anyagot (soft proof), majd igény szerint színes nyomatot (print proof) küldünk jóváhagyásra. Nagyon fon-
tos az általunk előkészített anyagról készült minta fájl (soft proof), illetve print proof gondos ellenőrzése, mivel az nem 
azonos a kapott natív grafikai anyaggal. A helyes megjelenítés érdekében az Adobe Reader szoftverben mindig legyen 
bekapcsolva az overprint nézet! A proof jóváhagyása után készítjük a nyomóformákat (klisé). A gyártáselőkészítés 
időigénye a digitális anyag átadásától a nyomóforma elkészítéséig kb. 2 hét.


