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Příprava a vlastnosti vkladů  
pro strojové vkládání

Tiskárna Praha

Formát vkládaných příloh (š × v, hřbet vlevo)

Minimální rozměr ...........105 × 148 mm (A6)
Maximální rozměr ..........275 × 410 mm

Minimální gramáž jednotlivého listu  
(v případě vkládání samostatných letáků) 

 · Formát A6: min. plošná hmotnost jednotlivého listu 
170 g/m2, pokud se jedná o samostatný leták

 · Formát větší než A6: min. plošná hmotnost jednotlivého 
listu 120 g/m2 , pokud se jedná o samostatný leták

Vícestránkové přílohy

 · hřbet na delší straně, min. délka hřbetu 148 mm 
 · přílohy šité drátem – síla drátu přizpůsobena síle hřbetu 

přílohy, nesmí být V1 s oušky

Tiskárna Ostrava

Formát vkládaných příloh

Minimální rozměr ...........90 × 135 mm (hřbet min. 135 mm)
Maximální rozměr ..........275 × 410 mm 

Minimální gramáž jednotlivého listu 
(v případě vkládání samostatných letáků)

80 g/m2

Vícestránkové přílohy

 · hřbet možný jak na kratší tak na delší straně, min. délka 
hřbetu 135 mm

 · přílohy šité drátem – síla drátu přizpůsobena síle hřbetu 
přílohy, nesmí být V1 s oušky

Konkrétní možnosti vkládání prosím konzultujte vždy 
v dostatečném předstihu s tiskárnou.

Požadavky na balení  / dodání vkladů do tiskárny

Údaje na paletovém lístku:
 · adresa odesílatele a příjemce vkladu
 · objednavatel vkladu 
 · přesný název titulu, pro který je vklad určen (číslo 

a datum vydání, ev.mutace)
 · počet kusů na paletě a číslo palety, celkové množství

Balení příloh: 

 · balíky nesmí mít vzájemně opačně orientované vrstvy, 
tzv. přeložky

 · nesmí být vázané a jednotlivě balené do folie 
 · dodané přílohy musí být ořezány do pravého úhlu, musí 

mít stejný formát, nesmí být slepeny (tiskovou barvou 
příp. lakem, nebo elektrostatickým nábojem). 

 · každá vrstva má být stejně vysoká, proložená kartonem
 · balíky volně loženy na standardních paletách tak, aby 

zaručovaly okamžité bezchybné zpracování
 · nesmí být poškozeny nevhodným balením, páskováním 

a dopravou

Z důvodu aklimatizace musí být přílohy dodány minimálně 
1 den před plánovaným vkladem.

V případě nedodržení výše uvedených požadavků nemůže 
tiskárna zaručit vložení. 

Případné vzniklé vícepráce na straně tiskárny v souvislosti 
s přípravou vkladu pro strojové vkládání budou zákazníko-
vi doúčtovány.


