
Ezúttal minden új ICC-profil egységesen az M1 
mérési módon alapul, amely figyelembe veszi a 
papírban levő optikai fehérítőt.

A „MediaStandard Print – az adatokra, proo-
fokra és példányszámnyomtatásra vonatkozó 
technikai iránymutatások”  – a megrendelők, a 
nyomdai előkészítők és a nyomdák közötti zök-
kenőmentes technikai együttműködés alapját 
képezi. A Bundesverband Druck und Medien  
(Német Nyomdaipari és Médiaközösség, BVDM) 
által kiadott, német és angol  nyelven ingyene-
sen elérhető útmutatóját aktualizálták.

Közzétették a fontos újításokkal kibővített Me-
diaStandard Print aktualizált 2018-as verzióját, 
amely március elsejei hatállyal felváltja a 2016-
os kiadást.

Az összes új ICC-profil, konkrétan az „ECI 
CMYK” munka- és csereszíntér (Fogra53), a „PSO 
SC-B Paper v3” Heatset-Profil (standard nyomta-
tási feltételek 6-B, Fogra54) és az új „Process Stan-

dard Rotogravure” készlet az illusztrációs mély-
nyomtatáshoz – első alkalommal és egységesen 
az M1 mérési módon alapul, ami figyelembe ve-
szi a papírok optikai fehérítőit.

Ezen túlmenően szöveges információ, tábláza-
tok és szószedetek magyarázzák a direkt színek 
kommunikációjának és nyomtatásának területén 
érvényes, nemrégiben közzétett és átdolgozott 
ISO 20654 (SCTV) és ISO 17972 (CXF/X-4) szab-
ványokat, valamint az új Fogra Multicolor Media 
Wedge ellenőrző eszközt. A felhasználók így köny-
nyen létrehozhatnak és szabályozhatnak spektrá-
lis és CIELAB színadatokon alapuló nyomtatási 
jelleggörbét, ami lehetővé teszi a nyomtatási szín-
tér kibővítését direktszín szeparációval.

A MediaStandard Print 2018 mindkét nyelvi 
változata kibővített szószedetet és terjedelmes, 
frissített irodalmi és internetforrásokat tartal-
maz. A kiadvány PDF formátumban letölthető a 
www.bvdm-online.de weboldalról.

MEGJELENT A MEDIASTANDARD PRINT 2018

Nyolcadik alkalommal kerül kiírásra a GPwA pályázat! 
Cél: A papír-, nyomda- és csomagolóipar területén végzett kiemelkedő környezetközpontú vállalatirányítási tevékenység, 

környezetkímélő technológiák alkalmazása, valamint a papír-, nyomda- és csomagolóipar környezettudatosságának 
fejlesztése területén végzett tudatformáló, példamutató tevékenység elismerése.

Kategóriák:  Az Év Zöld Papírkereskedője • Az Év Zöld Nyomdája • Az Év Zöld Csomagolóanyag-gyártója

A GPwA 2018 partnerei
Fővédnökök: Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület • Csomagolási és Anyagmozgatási Országos Szövetség • 

Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar • 
Széchenyi István Egyetem Csomagolásvizsgáló Laboratórium • Prosystem Print Kft. • X-Rite Pantone 

Támogatók: Canon Hungária Kft. • Eurotronik Zrt. • Heidelberg Magyarország Kft. • 
hubergroup Hungary Kft. • Jura Trade Kft. • Konica Minolta Magyarország Kft. • Ricoh Hungary Kft. • Sun Chemical Kft. • 

Médiapartnerek: Magyar Gra� ka • Nyomdavilág

A GPwA 2018 szervezője: a Mérnök és Nyomdász Kft., 
projektvezető: dr. Schulz Péter. 

Jelentkezés: a részvételi szándékot rögzítő Pályázati dokumentáció 
beadási határideje: 2018. június 30.  
További részletek: + 36/20/970-4807;  
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