Bérkötészeti tájékoztató
Árkérés
Kérjük minden paramétert pontosan írjatok meg a kalkulacio@szo-kep.hu –ra.
-

milyen hajtást vagy ragasztókötést (PUR vagy Hotmelt) vagy irkát (sima vagy omega) kértek
papír típus és grammsúly
fülek pontos mérete (9 cm alatt le kell ragasztanunk), hányszoros beakasztás
csomagolási kérések (!) – ez jelentősen befolyásolja az árat és gyártási időt, alapvetően
nátron egységcsomagolás az alapértelmezett
milyen kilövéssel kapjuk az anyagot

Megrendelés
A megrendelésbe írjátok bele a kalkulációs számot a megfelelő gyártás előkészítőnek.
A megrendelés tartalmazza a paramétereket, hogy ellenőrizni tudjuk azokat. Eltérés esetén új
ajánlatot küldünk ki.

Anyagátadás
-

-

Ha előbb vagy később jön az anyag, mint ahogy azt jeleztétek, akkor legyetek szívesek az
jelezni felénk. Tárolni nem tudjuk a raklapokat, mert limitált a férőhelyünk – így ha még is
erre van igényetek, akkor azt 500 Ft/nap/raklap áron tudjuk.
Raklapon, kötésbe téve, elválasztó kartonnal, körbefóliázva és pántolva ha a szállítás
megkívánja.
Raklapon oldalt, jól látható helyen legyenek raklapkísérők, amin szerepel az anyag neve (nem
a táska száma) és hogy melyik forma!
A különböző formákat ne tegyétek egymásra!
Áru átadáskor a nyitva tartásra figyeljetek: H-P 06:00 – 14:00
FORGATÓT kérünk!
Nyomott íveket max. B2 formátumig tudjuk fogadni, a B1 íveket nem tudjuk megvágni
(vissza fogjuk küldeni)

PUR paraméterek
belív nyers mérete: max. 316mm magas , min. 118x160 mm, fejbeosztás ne legyen nagyobb 5mmnél, homlok/láb beosztás ne legyen nagyobb 15mm-nél
borító: a belívhez képest 2-2 mm-rel nagyobb legyen fej-lábban.
papír típus: műnyomóhoz leginkább

Hotmelt paraméterek
belív nyers mérete: max. 323 mm magas, min. 118x160 mm, fejbeosztás ne legyen nagyobb 5mmnél, homlok/láb beosztás ne legyen nagyobb 15mm-nél
borító: a belívhez képest 3-2 mm-rel nagyobb legyen fej-lábban.
papír típus: ofszet papírra, 115g műnyomóig (függ a terjedelemtől)

Fekvő A/4
A kilövést álló A/4-es kilövéssel kell elkészíteni, a homlok kifutó nem lehet nagyobb 15mm-nél, a belív
nyers mérete nem lehet nagyobb 316 mm-nél.
Borító kiterített nyers mérete max. 610 mm
-

6 vagy 8 oldalas borítókat bígelve kérjük!

Nem szabvány méretek
Nem szabvány méretű vagy formátumú munkák esetében egyeztessük az anyagleadással kapcsolatos
követelményeket.
Nagyon kicsi vagy nagyméretű könyvek esetén további egyeztetés szükséges.

