
GRAFIKAI ANYAGLEADÁSI  SEGÉDLET

TARTALOM:

1. | Általános leírás

2. | Névjegykártya, plakát, nem hajtott 

szóróanyag, nem kasírozandó nyomat

3. | Kasírozandó nyomat

4. | Több oldalas, hajtott szóróanyag, 

meghívó, kiadvány, stb.

5. | Roll-up

6. | Segédlet Wetransfer-en történő 

leadáshoz



Kedves Ügyfelünk!

Kérjük olvassa el figyelmesen anyagleadási útmutatónkat!

Ha Ön már rendelkezik nyomdakész grafikával, az alábbi paraméterekkel legyen szíves eljuttatni 
részünkre digitális formában. Nagy méretű fájl esetén ajánljuk a felhőbe való feltöltést 
(pl. Google Drive, Dropbox, stb.), vagy nagy fájlküldő oldal használatát (pl. Wetransfer, 
Mammutmail, stb.)  E-mail címünk: info@dekoraktiv.hu 

Fotók, pixeles képek esetén különösen figyeljen a megfelelő felbontásra a jó minőség 
érdekében.

Amennyiben grafikája valamilyen módosításra szorul, jelezni fogjuk Önnek. 
Nem nyomdakész grafika esetén nyomdai előkészítés lehet szükséges, 
mely többletköltséget vonhat maga után. Ezt természetesen minden 
esetben jelezzük Ön felé.

1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS



Vágott méret:

SZ x M mm

300 dpi

1:1 méretarány 

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

AZ ÖN EGYEDI
GRAFIKÁJA

NÉVJEGYKÁRTYA, PLAKÁT
NEM HAJTOTT SZÓRÓANYAG
NEM KASÍROZANDÓ NYOMAT

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttere „kifut”. Azért van rá szükség, hogy 
vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a 
grafika háttere. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz. 

VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai 
programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.)
A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege 
nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez 
elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika Vágott mérete kell legyen. A kifutót a grafikai 
programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)

Vágás
vonala

Program által a fájlra illesztett 
külső vágójelek (crop marks)

3 mm kifutó, (bleed) a grafika 
hátterének folytatása

Biztonsági margó 
~20 mm

2.



300 dpi

1:1 méretarány 

PDF formátum

CMYK színmódban

5 mm ráhagyással 

Vágójelek nélkül

Egyéb jelek nélkül

RÁHAGYÁS KÖRBEN: A dokumentum méretét a ráhagyás méretével meg kell növelni. ( 5 mm 
ráhagyás esetén a dokumentum 10 mm-rel lesz nagyobb szélességében és magasságában is.) A 
ráhagyásra a grafika hátterének ki kell futnia. A látszódó méret vonalát nem szükséges jelölni.
A ráhagyás a táblára, ablakra, stb.-re való kasírozás után levágódik.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez 
elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika vágott mérete kell legyen. Ügyeljünk, hogy lényegi 
információ csak a biztonsági margón belül legyen. Vágójel a grafikára nem szükséges.

Vágott méret (pl.):

510 x 710 mm

Látszódó méret (pl.):

500 x 700 mm

AZ ÖN EGYEDI
GRAFIKÁJA

Vágás
vonala

5 mm ráhagyás körben

Biztonsági margó 
~20 mm

KASÍROZANDÓ NYOMAT
(PL. TÁBLÁRA, ABLAKRA, STB.)3.



300 dpi

1:1 méretarány 

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttere „kifut”. Azért van rá szükség, hogy 
vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a 
grafika háttere. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz. 

VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai 
programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.)
A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege 
nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez 
elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika kiterített mérete kell legyen. A kifutót a grafikai 
programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)

HAJTÁS VONALA: A hajtás vonalát nem kell jelölni, de ügyeljen rá. hogy ne kerüljön a vonalába 
szöveg, vagy olyan kép, melyet nem szeretne a hajtás vonalába tenni!

TÖBB OLDALAS KIADVÁNY ESETÉN: Az oldalak „kilövése”, ívekre rendezése szükséges. 
Tervezéskor számításba kell venni, hogy az oldalak számának néggyel oszthatónak kell lennie. 
Amennyiben tanácstalan, vagy kérdése van a kiadvány nyomdai előkészítésével kapcsolatban, 
vegye fel a kapcsolatot grafikus munkatársunkkal!

Példa:

Hajtott méret:

10 x 20 mm

Kiterített méret:

20 x 20 mm

AZ ÖN EGYEDI
GRAFIKÁJA

Vágás 
vonala

Program által a fájlra 
illesztett külső 
vágójelek (crop marks)

3 mm kifutó, (bleed) a grafika 
hátterének folytatása

Hajtás vonala

Biztonsági 
margó 
~20 mm

TÖBB OLDALAS, HAJTOTT
SZÓRÓANYAG,MEGHÍVÓ, 
KIADVÁNY, STB.4.



300 dpi

1:1 méretarány 

PDF formátum

CMYK színmódban

3 mm kifutóval

Külső vágójelekkel

Egyéb jelek nélkül

KIFUTÓ: A dokumentumon kívüli terület, ahová a grafika háttere „kifut”. Azért van rá szükség, hogy 
vágáskor minimális vágási differencia esetén ne a nyomtatott anyag színe látszódjon, hanem a 
grafika háttere. Fehér háttér esetén a kifutó is fehér lesz. 

VÁGÓJELEK: A vágás vonalát ne kerettel, hanem vágójelekkel jelezzük! (Ezeket a grafikai 
programok a megfelelő beállításokkal a grafika mentésekor maguktól rá tudják tenni.)
A vágás vonalában a grafikán ne legyen fekete, vagy egyéb vonal (keret) különben a kifutó lényege 
nem érvényesül! Egyéb nyomdai jelek a vágójeleken kívül nem szükségesek.

BIZTONSÁGI MARGÓ: A grafika szélétől 20 mm-re ne tegyen fontos információt, mert ez 
elveszhet, kitakarhatja a plakátkeret, stb.

MÉRET: A dokumentum mérete a grafika vágott mérete kell legyen. A kifutót a grafikai 
programban lehet beállítani. (Pl. Adobe InDesign, Illustrator, CorelDraw)
A vágott méret szélessége a rollup szerkezet szélessége kell legyen. 

SZERKEZETBE FŰZŐDŐ RÉSZ: A grafika hátterének kifutása kell legyen. Ez egy nem látszódó 
felület, ami a nyomat befűzéséhez szükséges a roll-up szerkezetbe. Ide (a biztonsági margóhoz 
hasonlóan) ne tervezzünk lényegi információt! 

Látszódó méret:
(850 mm széles szerkezet esetén)

850 x 2000 mm

AZ ÖN EGYEDI
GRAFIKÁJA

Vágás
vonala

Program által a 
fájlra illesztett 

külső vágójelek 
(crop marks)

3 mm kifutó, 
(bleed) a grafika 

hátterének 
folytatása

Biztonsági margó 
~20 mm

Szerkezetbe 
fűződő rész
150 mm magasság

nem látszó rész

ROLL-UP5.

Vágott méret:

850 x 2150 mm



SEGÉDLET WETRANSFER-EN 
TÖRTÉNŐ LEADÁSHOZ6.

1. lépés
• Nyissa meg a www.wetransfer.com weboldalt

• Fogadja el az oldal használati feltételeit az „I agree” gomb megnyomásával, 
   amennyiben az megjelent Önnek, és válassza ki az ingyenes (free) verziót

• Bal oldalon egy ablakot fog látni, itt töltheti fel a küldeni kívánt fájlt,
   vagy fájlokat

• Kattintson az „Add your files” feliratra, és válassza ki számítógépéről a 
   küldeni kívánt fájlokat.

2. lépés
• Miután feltöltötte a fájlt, lehetősége van még többet feltölteni az
   „Add more files” feliratra kattintva

• Ha minden fájlt kiválasztott, kattintson a három pontra 
   a kék „Get a link” gomb mellett

3. lépés
• Válassza ki a „Get transfer link” opciót

• Nyomjon rá a kék „Get a link” gombra, hogy megkezdődjön a feltöltés.

•Várja meg, míg feltöltődik a fájl

4. lépés
• A feltöltés befejezésekor egy „You’re done!” feliratot fog látni, alatta egy linkkel,
   ez a link tartalmazza a feltöltését

• Másolja ki, és küldje el a linket részünkre e-mailben

Fontos tudni: A link 7 napig lesz érvényes, utána elévül, és a feltöltés törlődni fog.


