
Tekercses, táblás nyomás (molino, plakát, zászló, roll up, pop up fal, autódekor, stb.)

• formátum: TIF (LZW tömörítéssel) vagy kompozit PDF file; esetleg jpg, de ennél a formátumnál 
számolni kell a tömörítési eljárásból adódó minőségromlással

• optimális felbontás: 150 dpi, 1:1 méretben 
kivételek: A3 méretnél kisebb állomány esetén: 300 dpi; nagyobb méreteknél (kb. 10 m2 fölött,  
amennyiben nem testközelben kerül kihelyezésre a nyomat: 50-72 dpi; épülethálóknál: 40 dpi;  
óriásplakátnál (504x238 cm): min. 300 dpi, 1:10 méretarányban

• színmód: CMYK, színprofilt kérjük ne ágyazzanak be

• egyoldalas nyomtatásnál kifutó nélkül, vágott méretben kérjük a leadást

• kétoldalas nyomtatásnál 5-10mm kifutóval, vágójelekkel kérjük a leadást

• formavágás: az állományt 5-10 mm kifutóval, a stancformát direkt színként beállítva kérjük  
leadni a következő módon: 1. oldal – nyomtatandó grafika, 2. oldal – stancforma,  
3. oldal – a kívánt végeredmény nézőképe (a kreatív, a stancforma és a nézőkép külön  
file-ban is lehetnek, ebben az esetben fontos, hogy a lapméret és az ezen belüli pozíciók  
azonosak legyenek)

Íves nyomás (szórólap, névjegy, stb., max. méret: SRA3)

• formátum: kompozit PDF, kifutóval, vágó- és passzerjelekkel, szükség esetén hajtás, bígelés,  
perforálás helyét jelölve

• kompatibilitás: Acrobat 4/PDF 1.3 (így elkerülhető, hogy átlátszóságot használó elemek  
direkt módon, a rétegek összeolvasztása nélkül kerüljenek a file-ba, melyek így kinyomva  
máshogyan nézhetnek ki, mint a monitoron)

• több oldalas kiadvány esetén az oldalakat folytatólagos sorrendben, NEM oldalpárban  
és NEM kilövés szerint kérjük lementeni

• betűtípusok: beágyazva vagy görbévé alakítva

• képek: 300 dpi, CMYK színmódban, színprofilt kérjük ne ágyazzanak be

• ha kép, ábra, alnyomat, flekk, stb. az oldal széléig tart, 3-5 mm-es kifutót kérünk;  
a szedési tükör a vágástól min. 3 mm-re legyen 

• UV lakk ill. stancforma esetén ezeket a rétegeket direkt színként (külön oldalon) kérjük  
beállítani; amennyiben külön fájlban érkezik a stanc, a vágójelek a grafikában használt  
vágójelekkel azonos pozícionálásban legyenek

Fóliavágás
• formátum: vektoros PDF vagy AI
• a szövegeket kérjük görbévé alakítani

• az állomány CSAK a vágandó vonalakat tartalmazza

Grafika leadási paraméterek

http://molino.hu

