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A SZERKESZTÉSI SEGÉDLET néven letölthető doku-
mentum, második oldalán található méretarányos sab-
lonba könnyedén elkezdhetünk tervezni. A sablonrajz 
vektoros, bármilyen tervező programba behívható a 
kívánt méretben.
Így pontosan lehet látni, milyen lesz a késztermék teljes 
felülete, és a különböző jelölések megmutatják azt is, 
hogy hol van hajtás vagy vágás, mely felület lesz lát-
ható a készterméken és mely nem, vagy csak részben.

Milyen paraméterek szerint állítsam össze a grafikai 
tervet?

Méret: A grafikát 1:1-es méretarányban kell elkészíteni.
Pl.: Ha egy 300x300x300mm-es kartondobozra sze-
retnénk tervezni egy feliratot, akkor pontosan ekkora 
méretre kell alakítani.
Kifutóra nincs szükség, mert csak a jelölt felületekre le-
het tervezni. 

Szín: A nyomtatás CMYK színmódban történik, ezért 
mindenképpen így érdemes leadni a grafikát, hogy a 
monitoron megközelítőleg az látszódjon, ami a nyoma-
ton látható lesz.
Az RGB színbontásból CMYK-ra történő átalakításnál 
színenként különböző mértékű színmódosulással kell 
számolni.
A direkt színeket is kérjük 4 színre (CMYK) bontva 

megadni. *Színgaranciát csak az általunk elkészített 
színminta vagy próbanyomat alapján tudunk vállalni!
FONTOS: a barna kartondobozon a színek nem 100-
ban úgy jelennek meg mint a monitoron. 

Felbontás: Javasolt felbontás a 150 dpi vagy 60 pixel/
cm, de minimum 100 dpi vagy 40 pixel/cm.

Milyen formátumban adjam le a kész grafikai anya-
got?
A végső, nyomtatásra leadott, feltöltött formátum Pdf 
legyen. Vágójel nem szükséges a nyomdai anyagra. 

Hogyan ellenőrizhetem, hogy jó-e a grafika?
A tervezés befejeztével érdemes adott programban 
felnagyítani 100%-os nézetre a grafikát, így azonnal lát-
hatjuk, milyen lesz majd az 1:1 arányú nyomtatás. Amire 
figyelni kell, hogy ne pixelesedjen, ne homályosodjon a 
kép vagy a szöveg. Ha cikkcakkossá válnak a vonalak, 
élek, ez már a grafika szétesésére utal, nem a későbbi 
nyomtatás hibája lesz.

Hogyan küldjem?
A kész grafikákat a termék megrendelésénél, a nyo-
mott felületméret kiválasztása után kell felölteni, a 
weboldalunkon.



A szürke felületre kerülhet,
 a weboldalon kiválaszott 

nyomtatási méretben a gra�ka.
Jelen esetben 100x50mm

 
Méretarány:

1:1

MINTA GRAFIKAI ÁLLOMÁNY 
TFL doboz: 400x300x200mm

A leadott anyag csak a gra�kát 
és a stancrajzot tartamazza a

szürke felületet és az 
információs

 szövegeket TÖRÖLJÜK! 


