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POLYGRAFICKÉ
SLUŽBY
Tisk a výroba knih | knihařské zpracování

Vazba V1
Vazba sešitová V1 jsou složky vložené do sebe a do obálky, ve hřbetu sešité drátěnými skobkami.
Je to měkká vazba (na skobičku, sešitová, časopisová).
Měkká vazba V1 je nejrozšířenějším druhem měkké vazby. Vyrábí se tak, že jsou knižní složky sneseny
vkládáním (do sebe). Knižní blok se vloží do jednou rýhované obálky (při použití tužšího papíru) a ve
hřbetu se sešijí drátěnými skobkami na drátovce (sešívačce). Po oříznutí ze tří stran je sešitová brožura hotová. Při sešívání je možné používat i speciálních sponek s okem například pro zavěšení tiskoviny do šanonů. Počet stran musí být VŽDY dělitelný 4mi.Nejčastěji se používají pro sešití 2 sponky,
ale velmi často používáme i 4 sponky. Je také možné udělat vazbu tak, aby na sponkách vzniklo očko
pro založení ceníku, katalogu, nebo jiné publikace do šanonu. Libovolná velikost publikace.
Obvykle je dovolený rozsah pro sešitovou měkkou vazbu V1 u papíru plošné hmotnosti do 70 g/m2
nejvýše 60 listů (120 stran), nad 70 g/m2 maximálně 44 listů (88 stran).
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Vazba V2

Jednotlivé listy nebo dvoulisty slepené ve hřbetu do bloku a zavěšené do měkké obálky.
Vyrábí se tak, že do lepícího stroje se upevní knižní blok (vytištěné strany knihy, brožury…). Lepící stroj
poté zdrsní hřbet budoucí knihy frézováním, které připraví hřbet knihy pro následnou vrstvu tavného
lepidla. Nános se provádí pomocí válečků. Následně dojde ke slepení s připravenou obálkou knihy.
Těsně před slepením se ve stroji ještě obálka naohýbá a naryluje podle tloušťky knižního bloku.
Vazba V2 - patří mezi nejčastěji používané vazby. Setkáváte se s ní na spoustě druhů tiskovin jako
katalogy nebo levné knihy bez pevné obálky tzv. paperbacky. vazba V2 je také velmi často používaná
při výrobě periodických tiskovin, zejména časopisů.
Obvykle je u vazby V2 stanovena tloušťka bloku v závislosti na plošné hmotnosti vnitřních listů. U
papírů s plošnou hmotností do 90 g/m2 je stanovena tloušťka vazby na 4 - 35 mm. Pro spojení dvoulistů je doporučeno frézování nebo slepování. U papírů s plošnou hmotností do 100 g/m2 je stanovena
tloušťka vazby na 5 - 40 mm při spojování složek speciálně perforovaných ve hřbetním lomu, a 5 - 20
mm při spojování složek slepených ve hřbetním lomu.

SB-09S- 9ti kapsová lepička knižních hřbetů
TECHNICKÉ ÚDAJE
Max. formát knižního bloku

320 (v) x 330 (š) mm / 400 (v) x 280 (š) mm

Min. formát knižního bloku

135 (v) x 185 (š) mm / 148 (v) x 105 (š) mm

Max. formát obálky

400 (v) x 660 (š) mm

Min. formát obálky

135 (v) x 220 (š) mm

Tloušťka knihy Max.

1-45 mm

Rychlost produkce

4000 cyklů/hod.

Šitá měkká vazba V4
Vazba je vhodná pro vysokou životnost a kde nelze z různých důvodů použít tuhou vazbu, např. výroba
velkých katalogů, nebo publikací většího rozsahu. Knižní složky jsou ve hřbetě sešité nití, zalepeny,
zavěšeny do rylované obálky a oříznuty po třech stranách. Šité složky dodávají vazbě největší pevnost
mezi měkkými vazbami.
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Vazba V7 a V8
Vazba V7
Jedná se o specifický druh tuhé knižní vazby s kombinovaným potahem. Zvláštnost této vazby spočívá v použití dvou druhově odlišných materiálů při výrobě knižních desek. Do nich je poté stejně jako
u běžně známé tuhé knižní vazby zavěšen blok knihy. Tyto knižní desky se vyrábí ve dvou krocích.
Nejprve jsou svěšeny jedním materiálem a v druhém kroku potaženy druhým materiálem. Takové
desky pak významně zatraktivní obyčejnou strojní knižní vazbu. Hotová kniha pak získá nový, esteticky
zajímavější vzhled, který v sobě nese prvky historické ruční výroby knih.
Vazba V8
Pro finální výrobu knih, kvalitních katalogů nebo diářů nabízíme zpracování do tuhé knižní vazby V8.
Zpracování vazby je možné z nejrůznějších polotovarů dle poptávky zákazníka. Provádíme všechny
druhy vazby V8 s rovným nebo kulatým hřbetem včetně lepení záložkové stužky - lacetky a kapitálku.
Zavěšení knihy dle přání opatříme přebalem a poté balíme do ochranné fólie nebo krabic jak skupinově, tak jednotlivě. Přijímáme zakázky malých nákladů od 300 ks, ale i objemné, které zhotovíme
za velmi krátkou dobu.
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PAPÍRNY BRNO a.s.			
Křenová 186 / 60, 602 00 Brno, tel.: 543 564 227, fax: 543 254 606.
											
www.papirnybrno.cz

