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Tisk vyřazených tiskových stran ve správném pořadí pro vazbu V4/V8 www.ExpresniKniharna.cz

Příklad: 72stránková publikace je vyřazena do 3 signatur (složek), po 24 stranách na složku, do tiskového PDF.  

Na tiskovém archu (TA) je díky formátu stran vyřazena rovnou dvojprodukce. Na digit. tiskovém stroji probíhá tisk lícem archů nahoru! Vytištěný stoh je pak 

v tomto správném pořadí přímo předán šicí jednotce. (Bez dalšího snášení, to zajistí správné pořadí vytištěných stran – zodpovídá operátor tiskového stroje!)
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1.–12. strana vyřazeného PDF je poslední signatura (složka)
dle dodaného rozpisu signatur.

13.–24. strana vyřazeného PDF je předposlední signatura (složka).

Digitální tiskový stroj
Vyjíždí do vykladače vždy lícem nahoru!

Vlákno papíru vždy souběžně se hřbetem
 budoucí knihy!

Spodní arch stohu je první TA z PDF, lícem nahoru. 
Horní arch stohu je pak poslední TA z PDF, opět lícem nahoru. 
Do šičky tento poslední arch vstupuje jako první (signatura č. 1).
Takto se expeduje na knihařské zpracování.
Obsluha tiskového stroje musí zajistit dodržení tohoto postupu!

Proces TISKU (vyřazené PDF, celkem 36 stran v souboru)

Proces ŠITÍ bloku (tři signatury po 24 stranách)

Šicí linka 
bloku knihy

Dodaný stoh (dvojprodukce) je rozříznut na polovinu.
První část vstupuje přímo do podavače šicí linky. 
Stoh je stále lícovou stranou nahoru.

Snesením (a pofalcováním každého listu) dojde ke vzniku složky o 24 stranách 
(6 listů na sebe).

Následuje klasické 
našití složek k sobě.

Sešitý a zalisovaný blok 
osazený předsádkami jde 
ze šicí linky k dalšímu 
zpracování.
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Start tisku, 1. strana PDF.
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Poslední vytištěný arch 
z vyřazeného PDF.
Všechno lícem nahoru!

Poslední vytištěný arch jde na šití 
jako 1. = je součástí 1. signatury.

Odebírání archů 
ze stohu, shora. 

Nahazováním 
dvojlistů na sebe 
vznikne složka. 

Složky se pak šijí 
k sobě a vznikne 
blok knihy.

Sestavením makety si ověřte správnost tisku. Nesmíte při tom 
měnit pořadí vytištěných archů, otáčet archy nebo snášet 
znovu v opačném pořadí! Maketu dodejte k vazbě!


