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A beszállított félkész termékeknek minőségi szempontból meg kell felelnie
a nyomdaipari szabványoknak, illetve a nagyüzemi könyvgyártás
elvárásainak.
A termékeket nagyüzemi feldolgozásra alkalmas módon kell a raklapon
elhelyezni, csomagolni és szállítani.
Hajtott íveket gurtnizva vagy préselve kell raklapra helyezni, soronként
kemény kartonnal elválasztva.
A raklapokat le kell pántolni, minimum két ellentétes irányú pántszalaggal,
oly módon, hogy az a termékben sérülést ne okozzon.
A nyomott ívek esetében a függőleges valamint a vízszintes éleket is
karton élvédővel kell ellátni. A raklapokat fedlappal vagy leszorító kerettel
kell ellátni.
A félkész termékek alá párazáró fóliát kell helyezni.
A beszállított anyagokat termékkísérő lappal kell ellátni, amelyből
egyértelműen kiderül, hogy az adott raklapon vagy csomagban mi
található. Minimális információ: a megrendelő neve, a termék pontos
megnevezése (munka címe, mutáció azonosítója, tartozék megnevezése,
ívszám, stb.) és mennyisége, illetve minősítése.
A kötészeti bérmunka kísérő lapnak minden beszállított raklapon rajta kell
lennie.
Minden ívet külön-külön meg kell jelölni (ívszám, mennyiség).
A fenti azonosítás hiányában a gyártást nem tudjuk megkezdeni.










A szállítólevélnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:
- a megrendelő neve,
- a termék pontos megnevezése (munka címe, mutáció azonosítója,
tartozék megnevezése, ívszám, stb.)
- a termék mennyisége tételes felsorolásban.
A makulatúrának szánt íveket a jó ívektől egyértelműen különválasztva, és
megjelölve kérjük átadni, szállítólevélen kérjük jelezni.
Fóliázott táblaborító vagy fedél beszállításakor: a teljes ívfelületnek
fóliázottnak kell lennie, máskülönben vágási és ennek következtében
beakasztási pontatlanság léphet fel, amelyért nem tudjuk vállalni a
felelősséget.
Cérnafűzött könyvtest beszállítása esetén: az első cérnafűző fej 5 mm-re
álljon a fejvágástól.
Kartonált könyveknél: a kartonfedélre lábnál 5 mm, fejnél 5 mm
ragasztókifutást kell hagyni.
Összehordott könyvtestek esetében a példányokat könnyen elkülöníthető
módon, elcsúsztatva kérjük lepakolni.
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Az alábbi mintákat kérjük a beszállított félkész termékekhez
mellékelni:
-

Táblakészítéshez ill. kartonált könyv esetében a borítóhoz: berajzolt
állításmintát
Beakasztás esetén: összehordott mintakönyvet és gyártási modellt
Sorozati könyv esetén: előző könyv mintakönyvét
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