Tisztelt Partnerünk!
A hatékony együttműködés érdekében kérjük, hogy grafikai anyagok leadásánál a
következőket vegyék figyelembe:
Cégünk jelenleg az alábbi grafikai szoftverekkel rendelkezik: Adobe Photoshop CC 2015,
Adobe Illustrator CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, ArtPro 16.1.1
Kérjük hogy a grafika vonalas elemeit vektoros grafikai programban készítsék, a jó felbontás
és a későbbi feldolgozhatóságuk érdekében. Legalább 300 dpi felbontású, eps, ai, pdf, psd,
jpg, tif. kiterjesztésű állományokat várunk. A „jpg” és a hasonló tömörítések minőségvesztést
okoznak.
Kérjük hogy a grafikát CMYK színrendszerben készítsék el, ne RGB-ben. Dunaharaszti
üzemünk a műnyomó kartonokat ISO Coated v2 színtérben nyomtatja. Kérjük Önöktől is a
grafikai anyagok ISO Coated v2 előkészítését. A műnyomótól gyengébb felületű kartonokon
(pl GD kartonok, linerek) színtorzulás várható, ott a színhelyességet nem tudjuk garantálni.
Kérjük hogy a grafikai állomány tartalmazza az összes felhasznált grafikai elemet és képet
(ezeket egyedi állományként is kérjük mellékelni). Ha az állomány InDesign-ban vagy
Illustrator CC-ben készült, akkor érdemes “Package-t” menteni.
Ha a csomagolóanyag műszaki tervezését nem mi végeztük, akkor a grafika mellékleteként
szükségünk van a grafikához illesztett csomagolóanyag vektoros állományú műszaki rajzára
is. Külön színkivonatként, méretezve, a hajtások, ragasztások helyének (ha van ilyen) és a
lakkozatlan felületek elhelyezkedésének és méretének feltüntetésével. A fontos grafikai
elemek (pl szövegek) legyenek legalább 5mm-re a stanc vonalaitól.
Kérjük, hogy kifutós méretet biztosítsanak (ofszet min. 5mm, flexo min. 2 mm).
A grafikai állomány szövegeit kérjük, hogy szerkeszthető formában is küldjék el részünkre
(nem csak görbévé alakítva). Kérjük, hogy a teljes fontkészletet is mellékeljék. A nyelvtani
vagy tartalmi hibákért felelősséget nem vállalunk.
Ha a grafikai anyag olyan formátumban vagy kivitelben érkezik, hogy átalakítást igényel,
akkor vagy Önöktől kérünk új anyagot, vagy az operátor kollegáink módosítják az anyagot.
Ennek költsége megkezdett óránként 7.500Ft + Áfa.
Felhívjuk figyelmüket, hogy megrendeléseik gyártásához szükségünk van az előkészített
grafika jóváhagyására az Önök részéről (digitális proof, vagy személyes részvétel a
gépindulásnál). A jóváhagyás késlekedése csúszást okoz a gyártási ütemezésünkben, és az
Önök kiszolgálásában.
További kérdéseikkel forduljanak hozzánk bizalommal!
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