Technische specificaties
Encartage De Tijd | L’Echo
Eco Print Center (De Tijd)

Eco Print Center (L’Echo)

Min		 135mm (b) x 90mm (h)
Max		 230 mm (b) x 315 mm (h)
Gewicht/dikte
- enkel blad min. 80g/m2
		
- indien 4 pag. min. 70g/m2
		
- max. dikte encart 3 mm.
Vorm		 minimum 1 rechte hoek, 1 gesloten zijde of hechting
		
Proefexemplaren
- 20 à 50 blanco exemplaren voor technische keuring
		
- 3 weken vóór encartage aanleveren aan Christophe Meskens - Mediafin,
			 Havenlaan 86C b309 , 1000 Brussel
		
- bij niet aanleveren proefexemplaren is EPC niet verantwoordelijk voor
			 eventuele problemen en/of niet uitvoeren van de encartage.
			 Gemaakte extra kosten bij problemen zullen aan klant worden door gerekend.
		
Aanlevering:
Minstens 7 werkdagen vóór encartage aanleveren.
		
Rossel Printing Company
		
Avenue Robert Schuman 101
		
1400 NIJVEL		

135mm (b) x 90mm (h)
230 mm (b) x 315 mm (h)
- enkel blad min. 80g/m2
- indien 4 pag. min. 70g/m2
- max. dikte encart 3 mm.
minimum 1 rechte hoek, 1 gesloten zijde of hechting

Pakken
		
		
		
			

-

ongebonden los gestapeld (geen touw/folie)
pakken van min. 15 cm hoog
ruggen in zelfde richting.
bij encarts met lange en korte pagina’s, moet de lange pagina steeds
onderaan liggen en de korte pagina bovenaan.

- 20 à 50 blanco exemplaren voor technische keuring
- 3 weken vóór encartage aanleveren aan Christophe Meskens - Mediafin, 		
Havenlaan 86C b309 , 1000 Brussel
- bij niet aanleveren proefexemplaren is RPC niet verantwoordelijk voor
eventuele problemen en/of niet uitvoeren van de encartage.
Gemaakte extra kosten bij problemen zullen aan klant worden door gerekend.
Minstens 7 werkdagen vóór encartage aanleveren.
Rossel Printing Company
Avenue Robert Schuman 101
1400 NIJVEL
ongebonden los gestapeld (geen touw/folie)
pakken van min. 20 cm hoog en min. 40 exemplaren
ruggen in zelfde richting.
bij encarts met lange en korte pagina’s, moet de lange pagina steeds onderaan
liggen en de korte pagina bovenaan.
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Eco Print Center (L’Echo)

Palletten:
- op europalletten (800x1200mm) die van vier kanten ophefbaar zijn.
		
- recht en compact gestapeld.
		
- verstevigd met krimpfolie of banden.
		
- beschermd met een onderlaag van dik karton, tussenvellen tussen de lagen,
			 en een beschermvel op de bovenkant.
		
- maximum gewicht 800 kg en maximum hoogte 120 cm.
		
- voorzien van identificatiebladen met de volgende gegevens:
			 • naam van de krant + editie
			 • aanduiding van de bijlage
			 • datum van de encartage
			 • totaal aantal geleverde encarts
			 • aantal encarts op pallet
			 • aantal encarts per bundel
			 • nummer van pallet
			 • totaal gewicht van pallet
			 • naam, adres en telefoonnummer van de drukker
		
		
Niet aanvaard:
- encarts die niet plat zijn
		
- alle stoffen en plastics
		
- encarts die een geperforeerde scheidingslijn bevatten
		
- zakjes met vloeistoffen
		
- harde voorwerpen
		
- indien geniet, op min 6 cm van elke rand (boven-onder) en in de rug.
		
Contact
Ingeborg Goubert
		
Productieleiding
		
tel.: +32 9 353 48 39
		
e-mail: ingeborg.goubert@persgroep.be

-

op europalletten (800x1200mm) die van vier kanten ophefbaar zijn.
recht en compact gestapeld.
verstevigd met krimpfolie of banden.
beschermd met een onderlaag van dik karton, tussenvellen tussen de lagen,
en een beschermvel op de bovenkant.
- maximum gewicht 800 kg en maximum hoogte 120 cm.
- voorzien van identificatiebladen met de volgende gegevens:
• naam van de krant + editie
• aanduiding van de bijlage
• datum van de encartage
• totaal aantal geleverde encarts
• aantal encarts op pallet
• aantal encarts per bundel
• nummer van pallet
• totaal gewicht van pallet
• naam, adres en telefoonnummer van de drukker

-

encarts die niet plat zijn
alle stoffen en plastics
encarts die een geperforeerde scheidingslijn bevatten
zakjes met vloeistoffen
harde voorwerpen
indien geniet, op min 6 cm van elke rand (boven-onder) en in de rug.

Ingeborg Goubert
Productieleiding
tel.: +32 9 353 48 39
e-mail: ingeborg.goubert@persgroep.be
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