
Polygrafické údaje

rozsah publikace: 36 stran
čistý formát strany na spad: 148 × 210 mm
blok: 4/4, 60 g/m2 LWC
rastr: 150 lpi | tisk: ofset | vazba: V1

Ceny inzerce

1/1 20 000,–
1/2 12 000,–
inzertní balíček: 50 000,-
4. str. obálky + 2× 1/1 str. + logo na obálce
Ceny jsou v Kč bez DPH a platí pouze pro tyto publikace.

Technické požadavky pro podklady

PDF v tiskové kvalitě: PDF/X-1a, 300 
dpi, CMYK, ořezové značky (posun 
3 mm), u formátů na spad přesahy 
na ořez (spadávka) 5 mm
Illustrator CS2 a nižší (CMYK, texty 
v křivkách, popř. fonty dodat)
Photoshop CS2 a nižší (300 dpi, CMYK)
Nepřijímáme CorelDRAW soubory.
Texty: DOC, DOCX, ODT
Obrázky: JPEG, TIFF, PSD | Loga: AI, EPS, PDF

Termíny vydání 2019 

Ploty a oplocení

expedice objednávky
04.02.2019 18.01.2019
Ekostavba

expedice objednávky
08.04.2019 25.03.2019
Zapezpečení chalupy

expedice objednávky
09.07.2019 21.06.2019
Armatury, umyvadla, voda v domě

expedice objednávky
07.10.2019 20.09.2019

Formáty inzerce

U formátů
na spad
je nutno
přidat
5 mm
na ořez
po všech
stranách

1/1

1/2 šířka

Formát na spad 
148 × 104 mm

Formát na zrcadlo 
124 × 86 mm

Formát na spad 
148 × 210 mm

Formát na zrcadlo 
124 × 178 mm

Ploty a oplocení 
Zídky,  kombinace průhledného a neprůhledného oplocení, betonové plotové systémy,  
betonové ploty s dřevěnými prvky, drátěné pletivo, zemní vrtáky, napínáky.
 

Ekostavba 
Hliněné a vápenné omítky, nepálené cihly, přírodní tepelné izolace, zelené střechy. 
Přírodní stavební materiály  – vlna, len, konopí, dřevité desky, nátěrové hmoty na dřevo, 
sláma.

Zabezpečení chalupy 
mříže, okenice, bezpečostní zámky, petlice, různé bezpečnostní systémy, alarmy,  nové 
bezpečnostní prvky typu podlahových či stěnových kotev.
  

Armatury, umyvadla, voda v domě 
Přehled typů vodovodních baterií do kuchyně, koupelny a na wc. Montáž, péče, výměna 
těsnění, odpady. Prostředky pro čištění – chemické i mechanické.   Umyvadla - jak 
vybírat umyvadlo a dřez.

2019

Rozměry jsou uvedeny jako šířka x výška.

ABECEDA manuál pro 
šikovného chlapa

Vydání v roce 2019
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