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35,26,19,17,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,-

57,42,32,29,27,25,23,21,19,17,15,13,12,11,-

30,20,15,12,10,9,8,7.5,7,6.5,6,5,4.5,4,-

50,26,19,15,13,12,11,10,9,8,7,6,5.5,5,-

50,25,13,9,8,7,7,6,5,5,4,2.5,2,1.5,-

24,12.5,7.5,6,5,4.5,4,4,4,3.5,3.5,3,3,3,-

Névjegykártyára lenne szüksége?
Kérjen ajánlatot grafikai tervezésre is!
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Design: www.stemma.hu • Áraink az Áfát nem tartalmazzák, és forintban, készpénzes fizetés esetén érvényesek!

Rendelés min.: 48 db.
Az árak 300 gr matt Color Copy alapanyagra vonatkoznak. Igény szerint egyedi papírválasztásra lehetõség van!
Kreatív papírra nyomott névjegykártya esetén 50% felárat számítunk fel.
Több név nyomtatása esetén az árat az össz. példányszám alapján számoljuk, azonban a 2. névtõl 500,- Ft + Áfa/név mûveleti költséget számítunk fel.
A hozott anyagot kompozit PS vagy PDF formátumban kérjük, melynek paramétereirõl a következõ oldalon olvashat.

DIGITÁLIS NYOMTATÁS
PDF paraméterek
Tisztelt Ügyfelünk!
A digitális nyomtatás költségeit és az átfutási idejét jelentõsen csökkenti ha az anyagokat az alábbi
paraméterekkel rendelkezõ PDF formátumban kapjuk. Egyéb formátum esetén 4000 Ft/óra tördelési
költséget számítunk fel, de minimálisan 2000 forintot.
• 300 DPI felbontás
• CMYK, nem színre bontott (composite)
• nagy felületû fekete flekk ideális beállítása: C:53 M:56 Y: 51 K:100
• nem tartalmaz színprofilt
• a szöveg 100% fekete (nem több színbõl álló fekete), névjegy esetén lehetõség szerint görbézett
fontokkal
• Egyes dokumentumok többszöri felpakolásáért (pl.: névjegykártya) tördelési költséget számolunk
fel, melynek ára 600,- Ft
• egy íven több kifutós produkció esetén fontos, hogy ne élesvágásra legyen felpakolva,
legyen a produkciók között min. 4 mm (azaz 2-2mm kifutó)
• minimum 2 mm kifutó
• több oldalas kiadvány esetén egy PDF tartalmazza az oldalakat (200 Mb-ig)
• több oldalas PDF-bõl 4+4 nyomtatásnál az egymást követõ oldalak kerülnek egymás hátoldalára:
1-2, 3-4… tehát vagy ennek megfelelõ kilövés szerint, vagy oldalsorrendben (1, 2, 3, 4, 5…)
tartalmazza az oldalakat. A megfelelõ kilövés elkészítéséért tördelési költséget számítunk fel
melynek költsége oldalpáronként 300 forint.
Dokumentum méret:
Gépünk A/4, A3, bõvített A3 (305×483mm),
SRA/3 (320×450mm) méretû papírokra nyomtat.
A maximális nyomtatható felület
Bõvített A/3 esetén: 297×476mm kifutóval együtt
SRA/3 esetén: 303×440mm kifutóval együtt.
Kérjük a dokumentum méreteket ehhez igazítani.
Ha a PDF nyomtatás bármilyen elõkészítést igényel
többszöri felpakolást, kilövést, stb. nem kifutós
anyagoknál pontosan a vágott méretet állítson be,
kifutós anyagoknál vágott méretnél nagyobb, vágójelekkel
ellátott, pontosan középre pozicionált dokumentumot kérünk.

