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I. 
Recommendations de base – encarts  
1. INFORMATION CONCERNANT L’ENCART ET LES DÉLAIS DE LIVRAISON

1.1. L’ensemble des informations concernant le procédé d’encartage et l’encart lui-męme doit ętre transmis au 
Responsable de titre 7 jours ouvrables (lundi - vendredi) avant la date convenue d’envoi de fichiers.
Il faut informer le Responsable de titre du supplement prévu au minimum 2 semaines avant la date du début 
de la production (la date de livraison des matériaux pour impression est considérée comme la date du début 
de la production); dans ce męme délai, il faut également:
 • communiquer les paramètres techniques de l’encart : type de supplément (brochure, tract, disque,  
  cosmétique etc.), nature du matériau dont le supplément est fait, dimensions, poids, méthode préférée  
  d’assemblage de l’encart ŕ la publication (collage, collage avec du scotch, insertion, etc.)
 • fournir à l’Imprimerie des échantillons en quantité convenue avec le Responsable de titre dans le but  
  d’évaluer les possibilités de production, le mode de conditionnement du produit fini (colis, cartons) et afin  
  de réaliser des tests de résistance. Cette exigence concerne surtout les produits aux dimensions  
  spécifiques et importantes, fabriqués en matériaux susceptibles de subir un endommagement pendant  
  le transport du produit fini. Si l’Imprimerie ne reçoit pas dans le délai défini les échantillons de l’encart,  
  et que, par conséquent, elle n’est pas en mesure de déterminer le mode sûr de conditionnement  
  du produit fini, l’Imprimerie ne sera pas responsable des dommages survenus sur l’encart pendant  
  le transport du produit fini.
 • Il est recommandé d’utiliser le formulaire de transfert d’informations standard concernant les operations  
  de reliure supplémentaires, lequel sera transmis par le Responsable de titre à la demande du Client.

1.2. L’ensemble des encarts pour le tirage doit ętre fourni ŕ l’Imprimerie au plus tard 3 jours avant le début de 
la production. Tout écart par rapport ŕ ce délai doit ętre négocié avec le Responsible de titre. Une livraison des 
encarts à l’Imprimerie quelques semaines avant la production prevue ne sera pas acceptée à moins qu’elle ne 
fasse l’objet d’un accord spécifique entre l’Éditeur et l’Imprimerie.

1.3. Le fait de livrer à l’Imprimerie des encarts présentant des paramètres techniques autres que ceux conve-
nus au préalable entraînera des coûts supplémentaires à la charge du Client.

1.4. Chaque livraison doit contenir un surplus pour couvrir les éventuels endommagements au cours de la 
production. Le volume du surplus dépend du type de procédé technologique et de la nature de l’encart, et 
doit faire l’objet d’une consultation avec le Responsable de titre.

1.5. La marchandise doit être placée sur des palettes du type EUR de 800 x 1200 mm ou de 1000 x 1200 mm, 
d’une hauteur maximum de 1500 mm (y compris la palette) et d’un poids brut jusqu’ à 900 kg. Il est possible 
de fournir l’encart dans des conteneurs ou dans des emballages collectifs placés en vrac sur un camion. 
L’Éditeur est tenu de communiquer au Responsible de titre, au plus tard 3 jours avant la livraison prévue, les 
éléments suivants:
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 • quantité et dimensions des emballages collectifs,
 • date de livraison exacte afin de permettre de prévoir les moyens techniques indispensables  
  pour le déchargement.

1.6. A défaut de livraison de l’encart ŕ l’Imprimerie dans le délai prévu, l’Imprimerie aura le droit de facturer à 
l’Éditeur les coûts relatifs au décalage de la date de production (arrêt des machines, engagement de person-
nel supplémentaire pour assurer la production retardée).

1.7. En cas de non-respect du délai de réalisation de la production entraînée par une livraison de l’encart hors 
délai ou par une livraison de l’encart présentant des paramètres très différents de ceux convenus au préa-
lable, l’Imprimerie se réserve le droit de ne pas donner suite aux réclamations financières.

1.8. L’Imprimerie ne sera pas responsable des défauts dus au non-respect des paramètres techniques des 
encarts fournis par le Donneur d’ordre (formats minimum des encarts collés livrés, etc.).

1.9. Compte tenu de la préparation de l’expédition, les listes de distribution doivent ętre envoyées au Res-
ponsable de titre au plus tard le jour de la transmission des matériaux pour impression. Seule la liste de 
distribution définitive sera transmise ŕ l’Imprimerie..

2. DESCRIPTION DE LA LIVRAISON ET CONDITIONS D’ACCEPTATION DE L’ENCART PAR L’IMPRIMERIE

2.1. L’encart fourni ŕ l’Imprimerie doit ętre préparé et décrit conformément aux instructions suivantes:
• Il doit être préparé sur des palettes présentant un standard de conditionnement identique, avec la palette 
de fin précisément identifiée. Le produit doit être posé de manière à permettre une vérification de la quantité 
des emballages collectifs présents sur la palette. Les différents types d’emballages doivent être distincte-
ment séparés et identifiés.
• Les palettes et les emballages collectifs avec la marchandise doivent être emballés de manière étanche, de 
sorte qu’il soit possible de vérifier si la marchandise n’a pas été détériorée pendant le transport. A cet effet, 
il faut réaliser un cachetage des rubans de collage, utiliser des scellés, ou d’autres protections convenues.
• Chaque palette doit être identifiée avec des étiquettes placées sur les deux côtés étroits de la palette. Une 
étiquette doit contenir les informations suivantes:
– nom de l’encart (correspondant à celui communiqué dans la commande)
– titre avec le numéro de l’édition à laquelle l’encart doit être joint,
– nombre total d’unités sur les palettes,
– poids de l’emballage collectif,
– nombre d’emballages collectifs,
– type d’emballage collectif,
– numéro successif de palette dans le cadre de la livraison concernée (p.ex. : 1 sur 5, 2 sur 5… 5 sur 5), desti-
nation du surplus d’encarts (utilisation ou retour au Client avec le tirage)
– en cas de plusieurs versions linguistiques ou d’une mutation de l’encart, chacune des versions doit être 
placée sur une palette à part, chaque palette devant être identifiée de la manière indiquée ci-dessus avec un 
achevé d’imprimer de l’encart dans la case « informations supplémentaires », oů doit ętre inscrite la langue 



Livraison d’encarts et de gadgets
Exigences concernant le conditionnement et la livraison de suppléments pour la publication 4

de la version concernée.
• Chaque emballage collectif doit contenir une gamme d’informations conforme à celle figurant sur les éti-
quettes des différentes palettes. Cela concerne en particulier les livraisons dans des conteneurs ou dans des 
emballages collectifs mis en vrac sur un camion.
• A la livraison doit être joint un document contenant toutes les données susmentionnées ainsi qu’une infor-
mation sur le nombre total de palettes. Le document de livraison, dit « achevé d’imprimer de l’encart » doit 
contenir les informations suivantes : date de livraison, numéros du camion, nom du conducteur, on peut y ra-
jouter également le nom du technologue en charge du projet. L’achevé d’imprimer de l’encart doit être envoyé 
à l’Imprimerie à l’avance afin d’aviser cette dernière de la livraison.
• En cas de livraisons réalisées par des entreprises de coursiers, le colis doit être muni d’une description dé-
taillée avec l’achevé d’imprimer de l’encart; en cas de livraison d’un plus grand nombre d’emballages collectifs 
(cartons, palettes) la description avec l’achevé d’imprimer de l’encart doit être jointe à l’emballage identifié 
comme le numéro 1, les autres emballages doivent ętre identifiés avec des numéros successifs et une men-
tion précisant le nombre total d’emballages collectifs.

2.2. En cas de non-respect des recommandations du paragraphe 1.2.1, le Client n’aura pas de recours à une 
réclamation/mise en question de la quantité des encarts. L’Imprimerie aura le droit de charger le Client des 
coûts relatifs à l’adaptation du standard de conditionnement de l’encart aux exigences de l’Imprimerie (cf. le 
paragraphe 1.2.1).

2.3. Immédiatement (au plus tard pendant 10 jours) après la date de clôture de la commande, aura lieu un 
recyclage ou un retour, les deux à la charge du Client.

2.4. En cas de nécessite d’utiliser des encarts provenant des « retours », donc qui ont déjà été utilisés au 
moins une fois, l’Imprimerie ne sera pas responsable de leur qualité (souillures, endommagements, restes de 
colle,de ruban, etc.). Le Client, en décidant de réutiliser un encart, est seul responsable des défauts du produit 
livré et, par conséquent, il se prive du droit de faire une réclamation car l’évaluation de la qualité des encarts 
peut s’avérer problématique.

2.5. En cas d’encarts n’ayant pas de description ou dont la description ne correspond pas aux exigences sus-
mentionnées, l’Imprimerie se réserve le droit de refuser la réception du produit en stock. Le cas échéant, la 
marchandise sera reconnue non-livrée.

2.6. Il est recommandé d’utiliser l’achevé d’imprimer de l’encart standard de la société Quad/Graphics:, trans-
mis par le Responsable de titre.

II. 
Informations de base
• Les cahiers simples et les échantillons de marchandises ne peuvent pas coller les uns aux autres ni par la 
peinture d’impression ni par suite de décharge électrostatique ni par suite de decoupage ou de perforage.
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• Les cahiers simples et les échantillons de marchandises ne peuvent pas avoir d’angles ou de bords pliés, 
de plis ou de dos déplacés.
• Quad/Graphics: facturera au Client les coûts supplémentaires relatifs au personnel additionnel néces-
saire afin d’assurer le tri/désemballage des encarts ou des gadgets ainsi que les coûts relatifs au ralentis-
sement de la production entraîné par ces opérations.

III. 
Maniere suggeree de conditionnement 
des supplements 
1. CONDITIONNEMENT DES LIVRETS (BROCHURES)

Des livrets ou des brochures, qui ne forment pas un tas plat, doivent être posés horizontalement. Des inter-
calaires en carton doivent ętre placés entre les couches. Il est important de conserver la męme orientation 
des livrets, de ne pas les mettre moitié par moitié dans un paquet et de ne pas ficeler les paquets car cela 
nécessite des personnes supplémentaires pour désemballer, retourner et déposer le supplément.
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odmowy przyjęcia produktu na stan magazynowy. W takiej sytuacji uznaje 
się, że towar nie został dostarczony. 
1.2.6. Zalecane jest stosowanie standardowej Metryki Insertu firmy 
Quad/Graphics, którą udostępnia Opiekun Tytułu. 

 
2. INFORMACJE PODSTAWOWE 

• Pojedyncze arkusze i próbki towarów nie mogą się sklejać ze sobą, ani przez farbę 
drukową czy w wyniku naładowania elektrostatycznego ani na skutek wykrawania 
bądź perforowania. 
• Pojedyncze arkusze i próbki towarów nie mogą mieć zagniecionych narożników 
względnie krawędzi, przegnieceń (fałd) ani przesuniętych grzbietów 
• Za dodatkowe osoby niezbędne do wykonania 
sortowania/rozpakowywania insertów lub gadżetów oraz za spowolnienia 
produkcji tym spowodowane firma Quad/Graphics będzie doliczała 
dodatkowe koszty. 
 

3. SUGEROWANY SPOSÓB PAKOWANIA DODATKÓW 
3.1. Pakowanie książeczek (broszurek) 

Różnego rodzaju książeczki i broszurki, które po uformowaniu stosu nie leżą 
płasko powinny być układane poziomo. Pomiędzy warstwami powinny znajdować 
się przekładki tekturowe. Ważne jest ulożenie książeczek w jednej orientacji, bez 
przekładania pół na pół w paczce i wiązania paczek. Wymaga to dodatkowych osób 
do rozpakowywania, obracania i układania dodatku. 
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3.2. Pakowanie płaskich wklejek/wrzutek/wszywek 
Wklejki, wrzutki i wszywki w płaskiej postaci powinny być dostarczane luzem (bez 
wiązania paczek) na paletach ułożone w cegiełkę lub na paletach w postaci sztapli. 
Ułożone w jednej orientacji bez obracania. 

 
 

3.3. Pakowanie nieregularnych wklejek/wrzutek/wszywek 
Wklejki, wrzutki i wszywki w niepłaskiej (nieregularnej) postaci powinny być 
odpowiednio zapakowane. Pakowanie nie może powodować zagnieceń słabszych 
elementów składek, zagięć rogów, pofałdowania stosów. Powoduje to problemy 
podczas podawania z podajnika maszyny oprawiającej. Jednym ze sposobów 
dostawy tego typu materiałów jest ułożenie kaskadowo, płasko na palecie z 
przekładkami co warstwę. Przekładki powinny być zakrzywione na końcach ku 
górze w celu uniknięcia wysuwania się dodatku poza obrys palety. 
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2. CONDITIONNEMENT DES ENCARTS PLATS COLLES/INSERES/COUSUS

Les encarts collés, insérés ou cousus plats doivent être fournis en vrac (paquets non ficelés) et entassés 
en brique sur des palettes ou empilés avec des intercalaires sur des palettes. Il faut conserver la même 
orientation, sans les retourner.

3. CONDITIONNEMENT DES ENCARTS COLLES/INSERES/COUSUS IRREGULIERS

Des encarts collés, insérés et cousus non-plats (irréguliers) doivent être convenablement empaquetés. 
L’empaquetage ne doit pas être à l’origine de plis des éléments fragiles des feuilles pliées, de plis des 
angles ou d’ondulation des tas. Cela entraîne des problèmes lors de l’alimentation par le distributeur de la 
machine de reliure. Une des possibilités de livraison de ce type de matériaux est une mise en cascade, à 
plat sur une palette, avec des intercalaires entre toutes les couches. Les intercalaires doivent ętre incurvés 
vers le haut sur les extrémités afin d’éviter le déplacement du supplément hors du contour de la palette.
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Une autre possibilité consiste ŕ fournir des matériaux mis dans des cartons, posés debout, avec des inter-
calaires entre les rangs. Dans tous les deux cas, il est très important de conserver la même orientation des 
suppléments.

4. CONDITIONNEMENT DES SACHETS

Tous types de sachets doivent être empaquetés dans des cartons, séparés avec des intercalaires en carton entre 
les rangs et mis impérativement dans le męme sens. Il est impératif de ne pas mélanger les suppléments.
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Drugim sposobem jest dostarczenie materiałów zapakowanych w pudełka 
kartonowe, ułożonych na stojąco z przekładką pomiędzy rzędami. W obu 
przypadkach bardzo ważnym jest ułożenie dodatków w jednej orientacji. 
 

 
 

3.4. Pakowanie saszetek/torebeczek 
Różnego rodzaju saszetki i torebki powinny być zapakowane w kartony, 
rozdzielone przekładkami tekturowymi pomiędzy rzędami i obowiązkowo w 
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5. CONDITIONNEMENT DES CD/DVD

Les CD/DVD fournis dans des couvertures en carton doivent être empaquetés dans des boîtes collectives et 
orientés impérativement dans le même sens.

Les CD/DVD en boîtes peuvent être fournis en vrac sur une palette à condition qu’ils ne soient pas mélan-
gés ou orientés dans des sens différents. Des intercalaires en carton doivent être placés entre les couches.
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3.5. Pakowanie płyt CD/DVD 
Płyty dostarczane w kartonowych okładkach powinny być zapakowane w pudła 
zbiorcze i bezwzględnie ułożone w jednakowej orientacji. 

 
 
Płyty w pudełkach mogą być dostarczane luzem na palecie z zastrzeżeniem, że nie 
zostały one wymieszane i ułożone w różnej orientacji. Pomiędzy warstwami 
powinny znajdować się przekładki tekturowe. 

 
3.6. Pakowanie gadżetów do insertowania ręcznego 

Gadżety i wszelkiego rodzaju kształtki powinny być dostarczane luzem w 
kartonach zbiorczych. Nie jest wskazane dodatkowe pakowanie dodatków po kilka 
sztuk, gdyż generuje to zapotrzebowanie na dodatkową obsadę do 
rozpakowywania. 
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6. CONDITIONNEMENT DE GADGETS POUR ENCARTAGE MANUEL

Les gadgets et toutes sortes de pièces de forme doivent être fournis en vrac dans des cartons collectifs. 
Il est déconseillé de faire en plus un conditionnement pour quelques unités par emballage car cela exige 
du personnel supplémentaire pour le désemballage.
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Il est très important de bien protéger les encarts et les gadgets afin qu’ils ne soient pas endommagés pen-
dant le transport vers l’Imprimerie. Des suppléments endommagés, pliés, renversés exigent du personnel 
supplémentaire pour le tri.
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Bardzo ważne jest odpowiednie zabezpieczenie insertów i gadżetów by nie uległy 
uszkodzeniu podczas transport do drukarni. Uszkodzone, pozaginane, rozlane 
dodatki wymagają dodatkowych osób do sortowania.  
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