Vysvětlivky – poznámky – potisky
... označení oblasti a kategorie:
upozornění na tématické
okruhy a kategorie

M

N

  “aktuální“

   “následuající“

N 15
Příklady profilů KOH
Skříňky „Design“
Dekorativní povrchy
EMC těsnění
SA
ME
MS
TP

=
=
=
=

černý elox
přírodní elox
skříň SA, panely ME
transparentně pasivováno

M 10

... označení oblasti a kategorie:
upozornění na tématické
okruhy a kategorie

... číslo stránky
M 12
M 41 - 47
M 55
N 29 - 34

... poznámky pod čarou s odkazy na stránkypodobné
  výrobky s kombinovatelnými nebo podobnými
  výrobky
... možná volba povrchové úpravy

... odkaz na stranu
... délka v mm

19“

... předpis tvoření otvorů

Rth

... tepelný odpor K/W

U

... výšková jednotka 44,45 mm

HP

... dílčí jednotka šířky 5,08 mm

ET

... hloubka možného zasunutí

Potisky skříní — váš i náš Repro čas je vzácný !
Smlouva o potisku musí obsahovat typ a velikost písma ,jeho přesné umístění s rozměry. Je nutné brát ohled na vytvořené otvory, různá snížení plochy atd. Loga
společnosti musí být vždy dodávána jako vektorový soubor! Pokud tyto podmínky není možné dodržet, musí být smlouva o potisku podle okolností zamítnuta, podle
okolností zamítnuta, popřípadě přinese zvýšení nákladů Více úsilí (= náklady)!
Dodržování těchto kritérií umožňuje hladké vyřízení objednávky:
Adobe Illustrator (.ai/.eps)
bez polotónů, dodaná písma na fólii nebo v příloze
Adobe Akrobat (.pdf)
všechny předpisy přiloženy, půltóny barevně separovány
InDesign (.indd)
koncentrované plné barvy) a s odpovídajícím rozlišením (300 dpi barva, s/w 600 dpi) žádné RGB
S tímto zvýšený nárok na čas způsobuje zvýšené náklady —
Možnost kontroly realizovatelnosti naším repro oddělením :
Předlohy ve formátech (. jpg, .gif, .png) i papírové šablony, samolepky, atd., nejsou vhodné ve většině případů pro vytvoření tiskových šablon!
Šablony, které rozhodně nemohou být použity:
Zašpiněné předlohy jako například faxový papír / data Microsoft Office (.doc, .xls, .ppt) můžou sloužit pouze k zprostředkování informace o textech.
Prosím, přikládejte vždy rozměrové výkresy (.dxf) pro potiskované díly!
Obecně platí: retuše, které jdou nad rámec standardní doby vedou k více nákladům a budou účtovány navíc .
Výtahy nebo rozmnožování kataloguje povoleno jen s výslovným písemným souhlasem fa. Fischer elektronik. Všechny informace v tomto katalogu, texty, obrázky,
dokumenty a popisy jsou předmětem ochrany autorských práv a ochranné známky o omezení používání dokumentů a výrobky, podle DIN ISO 16016.
Všechna práva vyhrazena.
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