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Cége reklámanyagának megtervezésétől annak nyomásra kész megformálásáig a 
HUNGARODEKOR munkatársai készséggel állnak rendelkezésére. Modern műszaki 
berendezéseink segítségével képesek vagyunk minden elképzelését a legmagasabb 
műszaki színvonalon megjeleníteni. A nyomdatermék magas színvonalának 
biztosítása érdekében kérjük, vegye figyelembe tájékoztatónkat.

Az ötlettől a sikeres nyomdatermékig…

Ne használjon Overprint beállítást.

Kérjük ne helyezzen el a grafikán 
a nyomtatással kapcsolatos
megjegyzéseket, illetve segédleteket.

·  PDF

·  TIFF
·  JPG
·  AI
·  PSD
·  CDR
·  BMP
·  EPS
·  INDD

1:10 pixeles vagy vektoros állomány
esetén

profilt CMYK módban, illetve
használhatja a saját profilját.
Mielőtt menti a dokumentumot,
kérjük ágyazza be a profilt.

Kérjük adjon meg direkt színeket
Pantone C, HKS vagy RAL skála szerint.

Kérjük ne használjon egymásra helyezett,
átlátszó színeket a grafikán.

Kérjük a grafikában minden betűtípust
alakítson görbévé. Ha nem vektorgrafikus
programban dolgozik, hanem pl. 
photoshopban, kérjük használja a betűknél
a „convert to shape” funkciót.

Méretarány

Direkt színek

Átlátszóság

TEXTIL 1 mm negatív 2  mm

PVC 0.5 mm negatív 1  mm

Minimum vonalvastagság

Betűtípus

Overprint

Kommentek

Sablonok

File típusok, amiket elfogadunk

Használja az

ICC profilok

Kérjük vegye figyelembe, hogy 
amennyiben a digitális nyomást 
választja, a CMYK-mód használata miatt  
a definiált (Pantone vagy HKS) színek 
reprodukciója nem minden esetben 
valósul meg száz százalékosan. A 4 szín 
color nyomás lehetőségeinek megfele-
lően olyan alternatív színt határozunk 
meg, amely leginkább megközelíti az 
eredetit.

TEXTIL min.    600 dpi max. 1.400 dpi

PVC min.    800 dpi max. 1.400 dpi

Kérjük grafikáját CMYK color mode-ban 
készítse el, ne RGB-ben.

A színtelítettség textil alapanyagon max.
240% lehet, különben megfolyhat a 
festék az anyagon.

A fekete szín beállítása: 
C:0, M: 0, Y: 0, K:100.

Felbontás

Színmódok

Színtelítettség

Fekete szín beállítása

Fontos, hogy ellenőrizze le eredeti 
méretben a grafikát (ne windows kép és 
fax megjelenítőben), mely megmutatja a 
grafika hibáit: rossz felbontás, elmosódás.

A grafika elkészítéséhez cégünk 
termékspecifikus sablont küld Önnek.
Ezek használatakor kérjük vegye 
figyelembe a következőket:
Ne módosítsa a  a sablonok méretét és 
arányát. Vegye figyelembe a sablonon 
megadott kifutókat. Ne használjon 
vágójeleket és egyéb jelöléseket. 

Küldjön réteges file-t: A sablon külön 
rétegen helyezkedjen el.


