Technické podmienky pre prílohy vkladané strojovo a ručne do hlavného produktu.
A) Prílohy pre strojové vkladanie
1. Základná špecifíkácia a vlastnosti príloh
Formát:
Výsledný minimálny formát prílohy:
Výsledný maximálny formát prílohy:
Váha vkladu:

148 * 210 mm ( A5 )
289 * 390 mm (nordický tabloid )

Minimálna gramáž použitého papiera:
Formát 148*210 mm (A5) – 1 list ( 2 strany ): od 170g/m2, t.j. váha prílohy od 5,3 g
Formát 210*297 mm (A4) - 1 list ( 2 strany ): od 135g/m2, t.j. váha prílohy od 8,2 g
Formát 289*390 mm
- 1 list ( 2 strany ): od 135g/m2, t.j. váha prílohy od 15,2 g
Strojovo je možné súčasne – online vložiť maximálne 2 prílohy.
Vyšší počet príloh je možné vložiť kombináciou „predvkladania“ ( strojovo a ručne)
Váha jednej prílohy alebo 2 príloh pre strojové vkladanie – online môže byť spolu
maximálne 200 g.
Maximálna hmotnosť 200g platí aj pre prílohy , ktoré majú viac listov ( strán) a budú
vkladané strojovo – online, t.z., že môže sa meniť aj gramáž papiera, ale maximálna
hmotnosť musí byť dodržaná.
Viacstránkové prílohy musia mať „ohyb“ na dlhšej strane
Prílohy pre strojové vkladanie – online nemôžu mať rozkladaciu obálku.
2. Vkladanie magazínov - ďalšie podmienky
Vo vkladanom magazíne ( typ. Sme ženy, Receptár, TV program...) môže byť
vložená (predvkladaná) iba jedna príloha
Formát tejto vloženej prílohy nesmie presahovať formát magazínu a musí byť
vložená do stredu a dorazená k chrbtu magazínu prílohy menšie ako formát A5
musia byť vlepené do magazínu, tak aby sa zabránilo ich vypadávanie. Pre tento
prípad tiež platí, že magazín spolu s vloženou prílohou môže mať maximálne 200 g.
Drôt použitý na šitú väzbu (V1) musí byť primeraný hrúbke chrbta a orez magazínu
musí byť v pravom uhle, bez nerovností.
Dodržaním týchto podmienok (1.,2.) nepríde k zmene rýchlosti spracovania
hlavného produktu z titulu vkladania.
V prípade príloh, ktoré majú odchýlky od stanovených parametrov v tejto smernici je
nevyhnutné vopred si individuálne dohodnúť možnosti vkladania

B) Prílohy pre ručné vkladanie
1. Špecifíkácia a vlastnosti príloh
Vklad príloh s neštandardnými parametrami sa dá zabezpečiť formou ručného
vkladania. Nadväzne na náročnosť vkladania sa musí individuálne dohodnúť
náročnosť a potrebný čas na toto vkladanie. Nadväzne na náročnosť a potrebný čas
na vkladanie sa dohodne aj cena za túto službu.
C) Podmienky dodávky vkladov a ich označenia
1. Dodávka vkladov
Jednotlivé druhy vkladov musia byť dodané na paletách s rozmerom 80 * 120 cm,
prípadne na iných nosičoch ( menšie palety, škatule ) tak, aby počas ich prepravy
neprišlo k ich znehodnoteniu.
Prílohy dodané na jednotlivých nosičoch musia umožňovať manipuláciu
s vysokozdvižným vozíkom alebo paletovým vozíkom.
Každá dodávka musí byť zreteľne označená paletovou alebo balíkovou sprievodkou
a obsahovať údaje analogické s dodacím listom.
2. Osobitné podmienky pre dodávku magazínov
- výška 1 balíka môže byť maximálne 10 cm
- výška balíkov musí byť rovnaká
- výtlačky v balíku sú bez prekladu (t.j. chrbty výtlačkov musia byť na jednej strane )
- maximálny počet balíkov v jednej rade na palete je 12 pri formáte A4
- jednotlivé balíky neviazať, nepáskovať ani nebaliť do fólie
3. Paletizácia magazínov
- pred ukladaním balíkov je potrebné paletu prekryť kartónom tak, aby chránil proti
poškodeniu a znečisteniu spodnú vrstvu príloh ( balíkov )
- každá vrstva( rad ) balíkov sa musí prekryť kartónom ( rovnaký rozmer ako paleta )
pre spevnenie
- poslednú ( vrchnú ) vrstvu treba prekryť kartónom a krytom pre stohovanie paliet
- palety je potrebné stohovať presne, aby vonkajšie hrany boli hladké
a nepresahovali rozmer palety
- na dve strany stohu priložiť paletovú sprievodku ( nižšie )
- stoh obaliť fóliou
- stoh opáskovať cez vrchný kryt dvoma páskami po každej strane palety tak, aby
neboli poškodené magazíny
- maximálna výška stohu vrátane palety a vrchného krytu je 110 cm
- maximálna váha naloženej palety je 650 kg
- každá paleta musí byť zreteľne označená a obsahovať údaje analogické
k dodaciemu listu.

4. Sprievodka – paletová alebo balíková ( paletový alebo balíkový štítok )
Sprievodka musí byť umiestnená na paletách a na dvoch stranách , v prípade
dodania príloh iba formou balíkov ( pre nízke náklady ) na vrchnej strane každého
balíka, prípadne ak sú tieto balíky dodané v ďalšom obale (napr. škatuľa ), treba
označiť viditeľne sprievodkou aj tento obal.
5. Údaje na sprievodke ( paletový alebo balíkový štítok )
Sprievodka musí obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov prílohy
- názov titulu do ktorého sa bude príloha vkladať
- dátum vkladania prílohy – pri denníkoch je to deň pred dátumom vyjdenia
- pri ostaných tituloch sa uvedie číslo vydania / príslušný kalendárny rok
- počet príloh v balíku
- počet príloh na palete prípadne na inom nosiči
- odosielateľ,( kontaktná osoba, telefón – nie je podmienkou )
- príjemca
6. Údaje na dodacom liste
Dodací list musí obsahovať minimálne tieto údaje
- názov prílohy
- názov titulu do ktorého sa bude príloha vkladať
- dátum vkladania prílohy – pri denníkoch je to deň pred dátumom vyjdenia
- pri ostaných tituloch sa uvedie číslo vydania / príslušný kalendárny rok
- počet paliet / nosičov spolu
- počet príloh spolu
- odosielateľ, ( kontaktná osoba, telefón – nie je podmienkou )
- objednávateľ príloh , kontaktná osoba, telefón – je podmienkou
- príjemca
Adresa dodania: Petit Press, a.s. – tlačiareň, Kopčianska 22, 851 01 Bratislava
Kontaktná osoba pre prebratie zákazky: p. Jana Zbořilová, +421 910 903 876
( p. Mráz +421 917 641 980 )
Termín dodania: pracovné dni do 12, 00h

