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Číslo: 

2096VSM  

Verzia: 

160801 

Systém / produkt: 

Výroba systémov MIREL  

Názov: 

Všeobecné požiadavky pre nálepky a fólie 

Ďalšie zdrojové a pripojené súbory: 

 Súbor Opis Listy / Pripojenie 

1    

2    

3    

Zoznam verzií dokumentu: 

Verzia Opis Vypracoval Validoval Schválil 

160412 Zavedenie dokumentu Ing. Výrost Ing. Žilinec Ing. Michalec 

160801 Zmena názvu dokumentu Ing. Žilinec Ing. Žilinec Ing. Michalec 
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1 Určenie dokumentu 

Dokument špecifikuje požiadavky pre dodávateľov a subdodávateľov technologických operácii a 

výrobných etáp podľa požiadaviek HMH. 

Dokument nadväzuje a odvoláva sa na nasledujúcu dokumentáciu: 

Číslo Verzia Názov 

[1]    

[2]    

[3]    

[4]    

Dokument je určený pre: 

■ pracovníkov výrobcu ako podklad pre prípravu podkladov na výrobu  

■ pracovníkov dodávateľských spoločností 
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2 Špecifikácia zmien dokumentu 

Verzia 160801 

Zmena názvu dokumentu na Všeobecné požiadavky pre nálepky a fólie 

Verzia 160412 

Zavedenie dokumentu 

 



 

2096VSM : 160801   5 / 6  

3 Použité značenie a názvoslovie 
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4 Požiadavky na výrobu nálepiek a fólií 

4.1 Všeobecné požiadavky 

Výrobok je jednoznačne špecifikovaný v objednávke kódom produktu a názvom produktu v ktorom je 

v zátvorke uvedený dokument ktorý výrobu špecifikuje v tvare číslo dokumentu a revízia produktu resp. 

dokumentu ak produkt nie je vo výkrese špecifikovaný kódom a revíziou. 

Príklad: 

Kód produktu Názov produktu Množstvo Merná jednotka 

LITNO.1.P-A Litografia pre NO (1673VZ1_150512) 5 ks 

 

Množstvo reprezentuje počet jednotiek resp. zoskupení výkresovej časti, nie počet strán. 

 

4.2 Špecifické požiadavky 

Špecifické technologické požiadavky na výrobu sú uvedené nižšie, v prípade že produkt nemá uvedenú 

špecifikáciu postupuje sa pri výrobe podľa požiadaviek dohodnutých v čase zavedenia produktu. 

4.2.1 Nálepky 

Nálepky sa vyrábajú pre potreby všeobecného označovania, krycie fólia alebo klávesnice. Podkladový 

súbor je štandardne vo formáte programu Corel, ktorý je pripojený na úvodnej strane dokumentu v časti 

„Ďalšie zdrojové a pripojené súbory“, prípadne je možné použiť iný pre technológiu vhodný formát po 

odsúhlasení oddelením vývoja spoločnosti HMH s.r.o. 

 

Požiadavky na výrobu sú špecifikované v dokumente dodávateľská dokumentácia: 

1. Technológia 

2. Materiál 

3. Podlepenie 

4. Farebné prevedenie 

5. Transparentnosť 

6. Orezanie 

7. Ďalšie požiadavky (napr. prelis na tlačidlá) 

4.2.2 Litografie (Osvitky) 

Litografie označované v terminológii HMH sú osvitky. Použitý materiál je priehľadná fólia s fotocitlivou 

vrstvou ktorá je vo finálnom produkte čitateľná. Podklady sú súčasťou dokumentu ako prílohy v mierke 1:1. 

Litografie musia byť generované v 100% čiernej farbe, kontrastné s ostrými prechodmi medzi čiernou 

a priehľadnou časťou a čierna nesmie byť transparentná. 


