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Formáty inzerce

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.

1/1

Polygrafické údaje

1/2 šířka

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

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 2020
Zahradní chodníky, schody a cesty
expedice
05.02.2020
Vybíráme bazén

objednávky
15.01.2020

expedice
08.04.2020
Toaleta na chalupě

objednávky
18.03.2020

expedice
objednávky
07.07.2020
17.06.2020
Plyn a plynové spotřebiče
expedice
07.10.2020

objednávky
16.09.2020

Formát na spad
148 × 210 mm
Formát na zrcadlo
124 × 178 mm

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

Formát na spad
148 × 104 mm
Formát na zrcadlo
124 × 86 mm

Rozměry jsou uvedeny jako šířka x výška.

Vydání v roce 2020

Zahradní chodníky, schody a cesty

Betonová dlažba do pískového lože, žulové kostky, beton a dlažby na beton, štěrkování,
mlatové cesty, dřevěné chodníky a schodnice, obrubníky.

Vybíráme bazén

Jak vybrat zahradní bazén a filtraci. Úprava okolí zapuštěného bazénu. Úprava vody.
Zastřešení a výhřívání bazénů.

Toaleta na chalupě

Výměna a instalace záchodu – typy napojení, rady při nákupu. Jak zabudovat pouzdro
do zdi. Alternativy pro chaty a chalupy, kde není vodovod nebo septik. Přehled možností
– chemický, kompostovací, spalovací a eko-wc až po rady, jak postavit klasickou
„kadibudku“.

Plyn a plynové spotřebiče

Instalace plynu do domu. Rozvody – ocel, speciální plasty, měď, vícevrstvá potrubí.
Zásady bezpečné instalace, průběh až po revizi. Plynové spotřebiče. Bezpečná instalace.
Jak vybrat plynový kotel. Propan a propanbutanové spotřebiče.
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