TECHNICKÉ PODMIENKY
inzertných vkladačiek vkladaných do Hospodárskych novín
1. Vlastnosti a špecifikácia vkladačiek:
Formáty a gramáž papiera pre jednolistové vkladačky:
A6 (105x148 mm) - gramáž použitého papiera 170 - 200 g/m2
A5 (148x210 mm) - gramáž použitého papiera nesmie byť nižšia ako 120 g/m2
A4 (210x297 mm) - gramáž použitého papiera nesmie byť nižšia ako 120 g/m2
Kartička na vlepovanie (105x74 mm) – gramáž použitého papiera minimálne 300 g/m2
Ak bude pri formáte A4 gramáž papiera pod uvedené hodnoty, musia byť tieto vkladačky
preložené na formát A5. Väčšie formáty napr. A2, A3 musia byť zložené na formát A4.
Parametre vkladačiek odsúhlasených pre vkladanie:
Maximálny formát vkladačky pre manipuláciu a bezpečné vloženie je 235 x 300 mm.
Minimálny formát vkladačky je A6
Celková hmotnosť vkladačky nesmie presiahnuť váhu 200g!
Prekladané vkladačky musia byť preložené krížovo alebo stredovo
Viacstránkové vkladačky musia mať ohyb na dlhšej strane (výsledná strana po ohybe)
V prípade väzby V1 musí byť priemer drôtu primeraný hrúbke chrbta magazínu. Orez
magazínu musí byť v pravom uhle, vo veľkosti formátu, bez nerovností
Súčasťou vkladaného magazínu môže byť iba jedna príloha, formát tejto prílohy nesmie
presahovať formát magazínu. Príloha musí byť vložená do stredu magazínu a dorazená k
chrbtu magazínu. Prílohy menšie ako A5 musia byť vlepené do magazínu, tak aby sa
zabránilo ich vypadávaniu.
Celková hmotnosť magazínu aj s vloženou prílohou nesmie presiahnuť váhu 200g!
2. Kvalita dodávky vkladov:
Dodané vklady musia byť okamžite spracovateľné, bez nutnosti dodatočnej manuálnej
úpravy alebo manipulácie.
Vkladanie vkladačiek neštandardných formátov nie je možné potvrdiť bez
predchádzajúceho testu vkladania v tlačiarni.
Tlačiareň nie je schopná vložiť vkladačku, ak:
- sú vkladačky zlepené čerstvou farbou, elektrostaticky nabité alebo vlhké
- ak majú vkladačky ohnuté rohy (resp. hrany), majú pomačkané prehyby, faldy alebo
gulatý chrbát
- je vkladačka typu leporelo
- sa jedná o vzorky tovaru (kozmetika, potraviny, CD nosiče atď.)
Kartičky vlepované na titulku musia byť dodané voľne v krabiciach, uložené potlačenou
stranou hore (prípadne stranou, ktorá bude viditeľná po nalepení na noviny).

3. Preprava a balenie
Na prepravu vkladačiek musia byť použité plastové alebo drevené stabilné Europalety
rozmeru 80 x 120 cm.
Palety musia umožňovať manipuláciu vysokozdvižným vozíkom alebo paletovým vozíkom
zo všetkých strán.

Balíky na palete
- výška balíku vkladačiek musí byť v rozmedzí 8 – 10 cm
- jednotlivé balíky neviazať, nepáskovať ani nebaliť do fólie
- balíky v jednej neskríženej vrstve (chrbty na jednej strane) musia mať rovnakú výšku
- jednotlivé balíkové vrstvy je potrebné stohovať (ukladať) čo najtesnejšie k sebe
- balíky ukladať tak, aby na vonkajších stranách stohov na palete bola uzavretá rada

Prekladanie vrstiev – palety
Pred stohovaním sa paleta prekryje dvoma kusmi kartónov, ktoré chránia vkladačky proti
poškodeniu a znečisteniu spodnej vrstvy príloh
Každú vrstvu balíkov je potrebné preložiť kartónom (musí mať rovnaký rozmer ako
paleta) pre spevnenie stohu, vrstvy nekrížiť
Vrchnú vrstvu je potrebné prekryť kartónovým archom a plastovým (dreveným) krytom
pre stohovanie paliet
Palety je potrebné presne stohovať, aby vonkajšie hrany boli hladké a nepresahovali
rozmer palety
Vkladačky na paletách musia byť chránené proti škodám spôsobeným pri preprave
(mechanickému namáhaniu) a proti vlhkosti
Každá paleta musí byť zreteľne označená, analogicky k dodaciemu listu
Balenie magazínov na palete
Pre prepravu a ukladanie všetkých typov magazínov platia všeobecné inštrukcie uvedené
vyššie, s nasledujúcim spresnením:
1. výška každej vrstvy balíkov je cca. 10 cm, magazíny v balíku sú bez prekladu (chrbty na
jednej strane)
2. uloženie balíkov na palete – 12 ks balíkov v rade
3. balíky ukladať chrbtom k vonkajšej strane stohu
4. výška stohu na palete – max. 100 cm bez ohľadu na počet vrstiev
Jednotlivé balíky neviazať, nepáskovať ani nebaliť do fólie
Balenie paliet
- na dve strany stohu uložiť paletovú sprievodku (viď nižšie)
- stoh obaliť fóliou
- stoh opáskovať cez plastový (drevený) kryt dvoma páskami po každej strane palety
tak, aby neboli poškodené vkladačky.
- maximálna výška stohu vrátane palety – 110 cm
- maximálna hmotnosť naloženej palety – 650 kg
4. Sprievodné doklady vkladačiek
Údaje na paletovej sprievodke sa musia zhodovať s údajmi na dodacom liste.
Paletová sprievodka
Paletové sprievodky sa ukladajú na dve strany stohu na palete a musia obsahovať tieto
údaje :
- názov vkladačky
- dátum vkladania vkladačky – deň pred vyjdením HN
- vkladané do HN – termín vydania HN
- počet vkladačiek v balíku
- počet vkladačiek na palete
- hmotnosť palety
- počet paliet s vkladačkou spolu
- adresa dodávateľa, meno, telefón

Dodací list
- názov vkladačky
- dátum vkladania vkladačky – deň pred vyjdením HN
- vkladané do HN – termín vydania HN
- objednávateľ vkladania - klient
- počet paliet spolu
- počet vkladačiek spolu
- odosielateľ, kontaktná osoba, telefón
- príjemca
Adresy dodania príloh po dohode so zodpovednou osobou vydavateľstva MAFRA Slovakia,
a.s.:
MAFRAPRINT OLOMOUC (dodanie 2 pracovné dni do 14:00 pred termínom vkladania do
HN)
Pavelkova 7, 772 00 Olomouc
Radomír Havran - +420 58 38 03 170
Petr Pajer - +420 58 38 03 175
alebo
Mediaprint KAPA, areál GGT, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava (dodanie 3 pracovné
dni pred termínom vkladania do HN, do 14:00 hod.)
Zdena Tamerová - 02/4989 3559 , 0903 22 17 56

UPOZORNENIE:
V prípade nedodržania týchto podmienok budú všetky náklady spojené s dodatočnou
manipuláciou vyfakturované zo strany tlačiarne Mafraprint Olomouc (ktorá zabezpečuje
vkladanie príloh do denníka Hospodárske noviny) prefakturované klientovi, ktorý
vkladačky dodal.
V prípade nedodržania týchto podmienok si vydavateľstvo MAFRA Slovakia, a. s.
vyhradzuje právo nevložiť dodanú inzertnú vkladačku do objednaného vydania
Hospodárskych novín.

