Návod na vyplnění formuláře výpisu dílců
Hlavička – vyplňte, prosím, hlavičku a požadovaný termín dodání. My Vás podle aktuální vytíženosti
dílny budeme informovat o naší schopnosti tento termín splnit, nebo navrhneme nejbližší možný.
Materiály – základní materiál je pro nás lamino v síle 18 mm, takže stačí zadat číslo dekoru a struktury
(např. „H3395 ST12“). V případě jiné tloušťky stačí napsat dekor, strukturu a sílu v mm (např. „112 PE
12 mm“). Prosíme i o vyplnění dekorů hran, a to především v případě, kdy chcete nějaké dílce hranit
jiným dekorem, než je deska. Pokud budou na stránce všechny dílce s konkrétní hranou v jiném
dekoru, stačí tuto hranu napsat do hlavičky materiálů. Pokud budou některé hrany např. síly 1 mm
v dekoru materiálu, ale několik dílců chcete jinak, je nutné to uvést do poznámky k dílci.
Výpis dílců – první rozměr („Délka“) vždy rozumíme po letech! Všechny rozměry prosím zadávejte v
milimetrech ve finální velikosti včetně ABS hran. Hrany se lepí podle schématu v poli B13 v záhlaví
výpisu v poli Označení dílce (v případě pracovní desky je hrana 1 přední oblá při pohledu zepředu).
Klíč ABS hran:
Hranu tloušťky 0,5 mm označuje číslo 5
Hranu tloušťky 1 mm označuje číslo 1
Hranu tloušťky 2 mm označuje číslo 2
Písmenem „p“ se značí hrana z impregnovaného papíru, která se používá pro hranění zadních
stran dílců směrem ke stěně například do koupelen a ostatních vlhčích prostor
Písmenem „f“ se značí hrana, která se má falcovat – udělat drážku na zapuštění zádové desky
Kombinace „pf“ značí olepení papírem a následné falcování
Klíč k poli TUPL:
„x“ značí tuplování (zdvojení materiálu na sílu 36 mm) z hlavního materiálu zakázky
„xx“ značí tuplování jiným materiálem – vyplňte prosím 2. materiál na tupl v hlavičce
Tvarové lepení – případný požadavek na tvarové lepení prosím zapište do pole Poznámka k dílci dle
následujícího klíče: „1x rádius 2/4 R350“. 1x rádius značí počet oblin, 2/4 značí hrany na dílci dle
schématu v poli B13, R50 značí poloměr v mm. V případě police s oblými oběma předními rohy by tedy
mohlo být zadání např. „2x rádius 3/1/4 R100“. Hranu, kterou má být tvar olepen vepište ke každé
hraně dílce.
Minimální rádius – pro hrany do síly 1 mm je min. poloměr 50 mm, pro hranu 2 mm je to 100 mm.
V případě složitějšího zadání jak oblých, tak ostrých tvarů (výřezy, otvory atd.) prosíme i pro
vypracování cenové nabídky zaslání samostatného okótovaného výkresu.

Ilustrační obrázek

Každý materiál zakázky prosím pište do zvláštního výpisu – v souboru jsou celkem 4 a přepínají se v
okně vlevo dole. V případě, že Vám nevystačí na jeden materiál počet řádků jednoho výpisu, piště
stejný materiál do dalšího výpisu. V případě nedostatku místa vyplňte více formulářů.
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