
A dizájn: 

 

1.) A dizájnt kaphatjuk készen, ez esetben egy külső grafikus által tervezett vektoralapú 
mintát , tehát közvetlenül felhasználható tervet kell feldogoznunk. Minden esetben 
nyomtatunk részletet, színmintát a ruházatokon szereplő elemek- és logók jóváhagyása 
végett. A problémás pontokat egyeztetjük a megrendelővel, vagy a külső grafikussal, aki 
a dizájnt készítette. A dizájnt szabásmintára helyezve megküldjük jóváhagyásra a 
megrendelőnek és vagy a külső grafikusnak, de alapvetően a dizájn kivitelezéséért 
vállaljuk a felelősséget, a grafika helyességéért a megrendelő által megbízott külső 
grafikus felel. 

2.) A dizájnt a megrendelő látványterve alapján is kidolgozhatjuk. A végleges minta 
konzultációk során alakul ki, melyet jóváhagyás végett e-mail formájában kap meg a 
megrendelő.  

3.) Abban az esetben, ha a dizájn elkészítésével bennünket bíz meg a megrendelő, akkor a 
legfeljebb négy konzultációs körben kialakuló dizájn a teljes téli/nyári ruházatra kiterjedő 
gyártáshoz szükséges tervezetet kap, mely magában foglalja a vizualizációt segítő 
látványterveket is.  A tervezésre bruttó 63500,- HUF költséget számolunk fel. A négy 
konzultációs kör egy alapkoncepció kiválasztását követően 3 lépcsőben  történő 
tervmódosítást, finomítást tesz lehetővé. Amennyiben további konultácóra, grafikai 
munkára, tervezésre lenne szükség- ez külön munkadíjjal jár, melyről tájékoztatjuk a 
megrendelőt az újabb munkafázis megkezdését megelőzően.  
 
 

A tervezéshez szükséges alapkívánalmak: 

 
1.) A terven szereplő logók vektoros formátumban szükségesek a nyomdai 

munkálatokhoz. Ezek kiterjesztése lehet: .cdr; .eps; .pdf 
2.) A terven szereplő feliratokat a nyomdai feldolgozáshoz vagy "legörbítve" -vektoros 

formában-, vagy pedig a használt betűkészlettel együtt kérjük a megrendelő e-
mailhez csatolni, vagy a személyes konzultáció során átadni. 

3.) A kívánt színek kiválasztása történhet személyesen irodánkban direkt textilre 
nyomtatott színskála alapján, vagy a megrendelő pontos CMYK, vagy PANTONE 
kóddal határozza meg az egyes elemek színeit. Próbanyomást mindenképpen javasolt 
a kiválasztott anyagra a megnevezett színekkel, hogy a lehető legjobban tükrözze a 
létrejövő munka a megrendelő elképzeléseit.  

4.) A külső grafikus által tervezett mintákat kérjük az adott szabásmintán kifutóra 
tervezni – ehhez tudunk segédletet küldeni e-mailben a külső grafikusnak igény 
esetén. 

5.) A megnevezett ruhatípusok ’kiöltendő’ látványtervét, egyszerűsített szabásmintáját a 
megrendelő rendelkezésére bocsájtjuk vektoralapú formában (.cdr , .pdf) 

6.) A dizájnhoz felhasznált grafikai effektek és torzítások nem mind ültethetőek át 
maradéktalanul a textilnyomtatásba, ezért ezekkel kapcsolatos konzultáció javasolt. 


