
OCELOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY

www.ruukki.cz

NAVRŽENY 

TAK, ABY VÁM 

USNADNILY 

ŽIVOT.



2

Kvalita, která odolává času, a navíc skvěle vypadá

Váš dům je klenotem, a proto je velmi důležité, aby měl 

střechu, která poskytne stejnou hodnotu. Ocelové stře-

chy od společnosti Ruukki ochrání váš domov za všech 

okolností. Nejen že jsou atraktivní na pohled, ale také 

nadčasově stylové. Co je však důležitější, střechy Ruukki 

ještě více zvyšují hodnotu vašeho domu.

Střechy od společnosti Ruukki odpovídají finské kvalitě. 

Bez ohledu na to, zda se rozhodnete postavit nový dům 

nebo renovovat starý, naše široká nabídka střech zajistí, 

že si vždy vyberete tu správnou střechu k vašemu domu. 

A pokud ke své objednávce přidáte ještě okapový systém 

a střešní bezpečnostní prvky, získáte balíček, který bude 

do posledního detailu funkční a současně stylový.

Díky tomu je střešní krytina Ruukki nejjednodušší a bez-

problémovou volbou každého stavitele.

Najděte vaši ideální střechu na www.ruukkistrechy.cz

Naše střechy jsou navrženy do  náročných klimatických 

podmínek a  dlouhá léta odolají i  skutečně náročným 

a proměnlivým podmínkám – vysokým letním teplotám, 

podzimním dešťům i ledové zimě. Jestliže se rozhodne-

te pro značku Ruukki, získáte překrásnou střechu, která 

vydrží dlouhé roky.

Hlavní výhodou našich jedinečných povrchových úprav 

Purex a Pural Matt je to, že výrazně zvyšují odolnost po-

vrchu, účinně jej chrání před poškrábáním a korozí způ-

sobenými sněhem a  ledem a  také se starají o  stálost 

barvy, která nevybledne ani působením UV záření.

Purex a Pural Matt jsou špičkovými produkty know-how 

společnosti Ruukki v oblasti ocelových střech. Jsou k dis-

pozici v moderních i tradičních barevných odstínech.

Odolné proti slunečnímu záření,
vodě i poškrábání

Ocelové střechy Ruukki jsou k dispozici v tvarech, které

vyhovují nejrůznějšímu okolí, ať už jde o moderní nebo 

tradiční. Střecha Ruukki spolu s  naším okapovým sys-

témem a bezpečnostními produkty zaručí, že nemusíte 

dělat kompromisy.

Bohatá pestrost výběru okolí
a architektonických stylů

Naše nabídka standardních barevných odstínů je velmi 

široká a všestranná. Barevné odstíny byly navrženy tak, 

aby esteticky ladily do evropské krajiny a umocnily ar-

chitekturu domů. Která barva se Vám nejvíce líbí? Která 

se nejlépe hodí pro Váš dům?

Vyjděte s barvou ven
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Jestliže hledáte nejsnadnější způsob instalace nové 

střechy nebo renovace stávající střechy, je balík střeš-

ní krytiny společnosti Ruukki jasnou volbou.

Dodávka střešní krytiny obsahuje:

• krytinové plechy

• plechové lemování střechy, hřebenáče a těsnění

• komínky a střešní prostupy

• montážní materiál

• okapový systém

• střešní bezpečnostní prvky

Nejrychlejší a nejsnadnější způsob,
jak získat novou střechu

Střechy od společnosti Ruukki jsou vodotěsné, lehké a vy-

drží celá desetiletí. Díky provedení a použitým materiálům 

se také velmi snadno udržují.

Potřebujete-li více informací, kontaktujte svého místního distributora
nebo navštivte stránky: www.ruukkistrechy.cz

Volba, se kterou bude život snadný

Ruukki k Vašim službám

Společnost Ruukki je odborníkem v oblasti kovů, na kte-

rého se můžete spolehnout, kdykoli potřebujete mate-

riály na bázi kovů, komponenty, systémy či integrovaná 

řešení. Neustále zdokonalujeme náš sortiment výrobků 

tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.

Je to tak snadné:

1. Seznamte se s naší nabídkou

 na www.ruukkistrechy.cz, vyberte si typ, povrchovou 

úpravu a  barevné provedení, které se vám nejvíce 

líbí, a požádejte o nabídku.

2. Partner společnosti Ruukki vám spočítá cenový odhad.

3. Dohodněte se na termínu dodávky.

4. Nebudete čekat dlouho – dodávka s novou střechou 

brzy dorazí až k vašim dveřím a díky autu s hydraulic-

kou rukou se nemusíte starat ani o složení dodávky.

5. Odborník se poté postará o velmi rychlou instalaci.

Základní nátěr

Základní nátěr

Finální
povrchová

 úprava
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Konstrukce, kde do sebe všechny části bezvadně zapadají

Ocel je volbou na věky. Její používání má dlouhou tra-

dici a její vzhled a vlastnosti z ní činí nejmodernější 

materiál pro střešní krytiny.

Ocelové střechy Ruukki jsou proslulé výborným spoje-

ním formy a funkce, které je charakteristickým rysem 

skandinávského designu. Díky tomu jsou praktické 

a krásné, a také se snadno udržují. Tyto střechy jsou 

lehké, a proto se skvěle hodí také k renovaci staveb.

Ocelové střechy značky Ruukki jsou dostupné v prove-

deních, která umožní skvělé zakomponování do prak-

ticky jakéhokoliv prostředí, ať už moderního nebo tra-

dičního. Střecha Ruukki spolu s okapovým systémem 

a střešními bezpečnostními prvky se postará o to, že 

nebudete muset dělat kompromisy.

Ocelová střecha nikdy nezevšední

Správná volba pro širokou škálu
prostředí a architektonických stylů
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Pural Matt - je dokonalou volbou pro zastřešení. Byl vy-

vinut za použití špičkové technologie a je založen na bázi 

polyuretanu a polyamidu. Polyuretan zajištuje vyjimeč-

nou odolnost vůči opotřebení, zatímco polyamid zlepšuje 

skluz během profilovaní. Pural Matt se vyznačuje důstoj-

ným vzhledem povrchové vrstvy, velmi vysokou odolností 

vůči mechanickému poškození a vyjimečnou odolností 

vůči korozi. Odolnost vůči vysokým teplotám a UV záře-

ní současně vytváří základ mimořádně dlouhé životnosti.

Tloušťka povrchové úpravy je 50 mikronů. Záruka na kry-

tiny s povrchovou úpravou Pural Matt je 50 let na prore-

zivění a 20 let na barevnou stálost.  

Barevné povrchové vrstvy pro různé uživatele a potřeby

Polyester - je povrchová úprava odolná vůči změnám 

teplot, UV záření a korozi. Má dobré mechanické vlast-

nosti - odolnost vůči mechanickému poškození, vysokou 

pevnost. Jedná se o nejžádanější prodávanou povrcho-

vou úpravu. Tloušťka nátěrového systému je 25 mikro-

nů. Záruka na krytiny s povrchovou úpravou Polyester 

je 30 let na prorezivění a 10 let na barevnou stálost. 

Purex - výrobky s touto novou povrchovou úpravou mají sty-

lový a elegantní vzhled, který je výsledkem mírně matného 

povrchu. Je založen na bázi polyuretanu, který zajišťuje vyso-

kou odolnost vůči opotřebení. Vrstva Purexu dosahuje na oce-

lovém plechu vrstvu o tlouštce 26 mikronů. Záruka na krytiny 

s povrchovou úpravou Purex je 40 let na prorezivění a 15 let 

na barevnou stálost.

Embossed - je speciální povrchová úprava s hi-tech při-

danou hodnotou nyní nově ke všem povrchovým úpra-

vám krytin Classic. Střeše dodává luxusní, nadčaso-

vý a elegantní vzhled při zachování špičkové kvality 

a odolnosti. Tato reliéfní povrchová úprava dodá-

vá novým střechám prémiový a současně svěží a sty-

lový vzhled. Reliéf zvyšuje tuhost a vytváří rovný a plo-

chý profil. Další novinkou zvyšující užitnou hodnotu 

je účinná antikondenzační a protihluková vrstva, kte-

rá ještě více zvýší komfort vašeho bydlení především 

u obývaných podkrovních prostor. V současnosti se do-

dává pouze u profilu Classic a byla navržena pro jedin-

ce, kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. Tloušť-

ka nátěrového systému je 50 mikronů. Záruka na krytiny 

s povrchovou úpravou Embossed se řídí podle základní po-

vrchové úpravy (Pural Matt/Purex/Polyester). 
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Odolná i krásná

CLASSIC™

Ruukki Classic je špičková ocelová střecha s nevšedním vzhledem. Její profil připomíná 

tradiční falcované krytiny, ale současně je moderní a stylový. Hodí se do celé řady 

architektonických stylů a je skvělou volbou pro střechy s malým úhlem sklonu.

Jestliže hledáte nadčasovou a  dlouhotrvající krásu bez viditelných 

montážních šroubů, vyberte si Ruukki Classic. Je odolná a snadno se 

montuje a udržuje. 

Ruukki Classic je dostupná ve třech modelech 

- Classic, Classic Plus a Classic Economy  - které se liší 

dobou záruky dle typu povrchové úpravy. Novinkou 

pro rok 2015 je možnost přidání reliéfní povr-

chové úpravy (embossování) a dodatečné an-

tikondenzační, protihlukové izolace pro všechny tři 

modely (tzn. pro povrchové úpravy Pural Matt, Purex 

a Polyester).

ha s nevšedním vzhledem. Její profil připomíná 

je moderní a stylový. Hodí se do celé řady 

bou pro střechy s malým úhlem sklonu.

otrvající krásu bez viditelných 

lassic. Je odolná a snadno se 

třech modelech

y  - které se liší 

vy. Novinkou 

éfní povr-

tečné an-

ro všechny tři 

Pural Matt, Purex 

Classic přichází ve třech variantách. 

Classic s povrchovou úpravou Pural Matt má technickou záruku 50 let a záruka na barevnou stálost činí 20 let.

Classic Plus s povrchovou úpravou Purex má technickou záruku 40 let a záruka na barevnou stálost činí 15 let.

Classic Economy s povrchovou úpravou Polyester má technickou záruku 30 let a záruka na barevnou stálost činí 10 let.
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pro všechny typy povrchových úprav

UNIKÁTNÍ POVRCHOVÁ 
ÚPRAVA EMBOSSED

Možnost embossování pro krytiny Classic byla navržena pro 

jedince, kteří vyžadují skutečně jen ty nejlepší střechy. 

Veškeré přednosti krytin Classic, jako je nadčasový, 

elegantní vzhled nebo špičková kvalita a  odol-

nost, najdete právě zde. 

Povrchová úprava Embossed dodává novým stře-

chám Classic originální a stylový vzhled. Reliéf zvyšu-

je tuhost a vytváří rovný a plochý profil. Možná je také 

dodatečná antikondenzační protihluková vrstva, která 

ještě více zvýší komfort vašeho bydlení. 

vých úprav
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Nejinteligentnější střecha, jakou si umíte představit

F INNERA™

Nový a inovativní design krytiny Finnera přidá vaší ocelové střeše 

nejen na kráse, ale také na odolnosti a praktičnosti. Revoluční 

ohyb přední hrany maximalizuje odolnost vůči povětrnost-

ním vlivům a vytváří úžasně celistvý povrch střechy, i když 

se jedná o  modulární střešní systém, tzn. že střecha 

je složena z maloformátových šablon. Získáte vysokou 

kvalitu v kompletním, standardizovaném balení připra-

veném na skladě, které maximálně usnadní celý proces 

pokládky střechy. Dosáhnete úžasných výsledků s méně 

starostmi. A tak by to mělo být.

te představit

lové střeše 

evoluční 

nost-

dyž 

a 

 

s 

ě 

U střechy Finnera poskytujeme technickou záruku 40 let a záruku 

na barevnou stálost 15 let. Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou 

úpravou Purex.
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Není tak drahá, jak vypadá

DECORREY™

S  touto krytinou můžete získat originální střechu Ruukki 

za výhodnou cenu. Nová Decorrey je odolná, snadno se 

udržuje a také její instalace je jednoduchá. Její nízký 

profil jí dodává nový a  stylový vzhled. Díky své ce-

nové dostupnosti se perfektně hodí také k renovaci 

staveb.

í střechu Ruukki 

ná, snadno se

á. Její nízký 

ky své ce-

renovaci

U střechy Decorrey poskytujeme technickou záruku 30 let 

a záruku na barevnou stálost 10 let. Tyto střechy jsou 

vyráběny s polyesterovou povrchovou úpravou.
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Když jde o styl, nová krytina Ruukki Adamante je tím 
nejjednodušším způsobem, jak zaujmout.

ADAMANTE™

Ruukki Adamante je nový působivý střešní profil pro náročnější majitele domů, 

kteří preferují odlišný styl a  výjimečný design. Dvě nové barvy v  sorti-

mentu barev. Vínově červená a Sametově lilková podtrhnou výrazný 

designový tvar krytiny. Když uvažujete o originálním a nápaditém 

domě, dovolte Ruukki Adamante ukázat se v plné kráse.

Jednoduchý nákup, jednoduchá montáž, jednoduše ji 

chcete mít. Stejně jako všechny lehké ocelové střešní 

krytiny Ruukki, Adamante je navržená tak, aby majite-

lům domů zjednodušila a zpříjemnila život.

Ruukki Adamante je tím 
jak zaujmout.

profil pro náročnější majitele domů,

esign. Dvě nové barvy v  sorti-

ě lilková podtrhnou výrazný

riginálním a nápaditém

e v plné kráse.

, jednoduše ji

celové střešní 

k, aby majite-
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Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou úpravou Pural Matt, nebo Purex.

Na Pural Matt poskytujeme technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 20 let. 

U povrchové úpravy Purex poskytujeme technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.
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Nejoblíbenější z mnoha důvodů

MONTERREY™

Ruukki Monterrey je perfektní volbou pro širokou škálu 

typů krajiny a domů. Právě proto je nejoblíbenějším 

z našich modelů. Díky nižšímu profilu dodá kry-

tina Monterrey vaší střeše uklidňující vzhled. 

Monterrey je dostupná ve třech variantách – 

Premium, Plus a Standard, které se liší povr-

chovou úpravou a tím i délkou technické záruky 

– 50, 40 a 30 let.

FEB - Front Edge Bending - nový patentovaný způ-

sob ohnutí přední (okapové) hrany střešní krytiny. Ne-

jenže vizuálně zkrášluje vzhled krytiny, ale přispívá také 

k větší ochraně spodní části přední hrany krytiny před 

vlivy počasí. Možno objednat k povrchovým úpravám Plus 

a   Standard

Monterrey přichází ve třech různých variantách dle povrchové úpravy: Pural Matt, Purex a Polyester.

Monterrey premium (Pural Matt)má technickou záruku 50 let a záruku na barevnou stálost 20 let.

Monterrey plus má technickou záruku 40 let a záruku na barevnou stálost 15 let.

Monterrey standard  má technickou záruku 30 let a záruku na barevnou stálost 10 let.
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Pro všechny typy staveb

TRAPÉZOVÝ PROFIL T20 

Profil T20 nabízí stylově jednoduché řešení všech potřeb spojených se 

střechou, od moderních soukromých domů až po venkovská stavení. Díky rovnému 

provedení reliéfu plechů je Profil T20 příjemný na pohled a snadno se instaluje nejen 

na nové budovy, ale také na staré krokve při renovacích.

Profil T20 je dostupný ve čtyřech variantách: Premium, Plus, Standard a Pozink. 

Typickým použitím pro krytinu Profil T20 Premium jsou moderní domy ve funk-

cionalistickém stylu, které vyžadují přímočarou povrchovou úpravu exterié-

ru. Technická záruka je 50 let a záruka na barevnou stálost 20 let. Profil 

T20 Plus je univerzálně používán pro širokou škálu novostaveb i re-

konstrukcí privátního, ale také průmyslového a administrativního 

typu. Technická záruka je 40 let a záruka na barevnou stálost 15 

let. Profil T20 Standard je naopak vhodný pro většinu staveb 

v zemědělském sektoru, jako jsou například sýpky, sto-

doly, sila nebo budovy hospodářských či průmyslových 

komplexů. Možnost dodání tohoto profilu s antikonden-

zační povrchovou úpravou. Technická záruka je 30 let a zá-

ruka na barevnou stálost 10 let. Profil T20 Pozink pro méně 

náročné projekty (garáže, kůlny). Technická záruka činí 10 let.

p y

mný na pohled a snadno se instaluje nejen 

při renovacích.

h: Premium, Plus, Standard a Pozink. 

Premium jsou moderní domy ve funk-

čarou povrchovou úpravu exterié-

a barevnou stálost 20 let. Profil

kou škálu novostaveb i re-

ého a administrativního

a barevnou stálost 15

pro většinu staveb

ad sýpky, sto-

průmyslových 

s antikonden-

ka je 30 let a zá-

Pozink pro méně 

á záruka činí 10 let.

Profil T20 lze objednat i jako stěnový

19

ORIGINÁLNÍ KVALITA • O
RIGINÁLNÍ KVALITA • O

RI
GI

N
ÁL

N
Í 

KV
AL

IT

A •



2020

RR2G3 

RR23

RR29

RR33

RR887



21

Důkaz zručnosti

PUREX TSP HB - FALCOVANÁ 
KRYTINA (SVITEK)

Strojově falcované svitky Ruukki jsou vhodné pro většinu nároč-

ných rekonstrukcí a  prostředí, jako jsou například městské 

čtvrti. Lze je také použít u  moderních architektonických 

staveb. Působivý výsledek bude zaručen jedinečností 

povrchové úpravy materiálu, stejně jako velmi kva-

litní montáží speciálními klempířskými přípravky 

pro falcování střech. Svitek je pro své určení na 

falcování dodáván s měkčeným ocelovým jádrem.

vhodné pro většinu nároč-

jsou například městské

h architektonických 

čen jedinečností 

ko velmi kva-

mi přípravky 

é určení na 

ým jádrem.

U strojově spojovaných střech poskytujeme technickou záruku 40 let  a záruku na barevnou stálost 15 let.

Tyto střechy jsou vyráběny s povrchovou úpravou Purex.

Šíře dodávaného svitku je 620mm.
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Střešní bezpečnostní prvky

Střechy Ruukki jsou odolné a snadno se 

udržují. Ale přesto i  ony potřebují čas 

od  času údržbu. Přestože potřebuje-

te jen zřídka vylézt na  střechu, musíte 

na ni mít umožněn přístup bez zbyteč-

ného rizika. Žebříky, střešní lávky a sně-

hové zábrany od společnosti Ruukki jsou 

bezpečným a  velmi kvalitním řešením 

pro všechny střechy a účely. Tyto výrob-

ky jsou dostupné v provedení vyrobené 

z galvanizované oceli s povrchovou ba-

revnou úpravou nebo bez ní.

Oplechováni, prostupy a další 
příslušenství

Jestliže si zvolíte příslušenství Ruukki, 

získáte střechu, která je stylová i  funkč-

ní do  posledního detailu. Oplechová-

ní a  prostupy jsou vyrobeny ze stejných 

materiálů jako střešní krytina moderními 

výrobními metodami. To umožňuje dosáh-

nout přesných rozměrů a shodné kvality. 

Naše standardizované střešní systémy vám 

zaručují rychlou dodávku celého řešení. 

Pro hřebeny, nároží a  úžlabí střechy je 

nezbytné těsnění. Krytinové plechy jsou 

upevňovány pomocí samořezných šroubů 

s podložkou. Šrouby jsou dodávány v bar-

vě střechy, aby s ní zcela splynuly. Efektiv-

ně navržené šrouby se zařežou do povr-

chu bez námahy.

Vše vyrobeno se stejným stupněm přesnosti

22

Okapový systém spojený se střechou

vytváří kompletní funkční celek

Okapový systém účinně odvádí dešťovou 

vodu ze střechy a je vyráběn v povrcho-

vé úpravě Pural v tloušťce plechu 0,6 

mm. Jednotlivé díly mají přesné rozmě-

ry, dobře do sebe zapadají a snadno se 

instalují. Jsou vyrobeny z  oboustranně 

povrchově upravené galvanizované oceli. 

Hladké křivky zamezují zachycování ne-

čistot. Externí okapové háky jsou stabilní 

a snadno se čistí.

Potřebujete-li více informací, kon-

taktujte svého místního distribu-

tora nebo navštivte

www.ruukkistrechy.cz

kde obdržíte informace týkající se 

technických detailů a instalace.
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Střešní krytiny podrobně
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Classic Premium RR23  RR22   
Povrchová úprava: Pural embossed 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20

Classic Plus RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 40/15

Classic Economy RR23  RR22 RR29  RR32  RR33 
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm       
Technická/Estetická záruka 30/10 

Classic  RR29  RR32   RR750  RR23  RR33  RR22  RR887  RR779 
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm       
Technická/Estetická záruka 50/20        RR798

Finnera  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 40/15 

Decorrey  RR29  RR32 RR33 RR750 RR23 RR887
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 30/10

Adamante (Premium, Plus) RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm       
Technická/Estetická záruka: premium 50/20

Monterrey Premium  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33 RR887 RR779 RR798
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20

Monterrey Plus  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 40/15

Monterrey Standard  RR29  RR32  RR11  RR750  RR23  RR33  RR35  RR887 RR37
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 30/10

T20 Premium  RR29  RR32  RR750  RR23  RR33  RR887 RR779 RR798
Povrchová úprava: Pural Matt 0,5 mm
Technická/Estetická záruka 50/20

T20 Plus  RR29  RR32 RR11 RR750  RR23   RR33  RR887 RR779 RR798 
Povrchová úprava: Purex 0,5 mm         
Technická/Estetická záruka 40/15         

T20 Standard  RR11  RR33 RR750 RR29  RR23  RR887  RR32 RAL7035    RAL9002 
Povrchová úprava: Polyester 0,5 mm         
Technická/Estetická záruka 30/10        RAL9006    RAL9010 

Purex TSP HB RR2G3  RR23 RR29  RR33  RR887 
Povrchová úprava: Purex 0,45 mm
Technická/Estetická záruka 40/15

plus 40/15
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www.ruukkistrechy.cz

Regionální obchodní zástupce – Region 1 604 212 459

Regionální obchodní zástupce – Region 2 604 212 462

Regionální obchodní zástupce – Region 3 603 829 903

Regionální obchodní zástupce – Region 4 604 212 452

• Seznam kontaktních telefonních čísel na regionální obchodní zástupce (dle okresů)

Obchodní oddělení: tel.: +420 257 311 040

  fax: +420 257 311 041

Zákaznický servis: tel.: +420 596 734 012

  fax: +420 596 734 013

Hot Line - informace o materiálech: tel.: +420 800 350 999

Poradce pro střechy: tel.: +420 800 350 999

CZ/0
4
.2

0
1
4
 Creative Store  

poradceprostrechy@ruukki.com

Ruukki CZ s.r.o., Pekařská 695/10a, 155 00 Praha 5, www.ruukkistrechy.cz, www.ruukki.cz

Copyright © 2011 Rautaruukki Corporation. Veškerá práva vyhrazena. Ruukki, Rautaruukki, More with Metals a Adamante® jsou ochrannými známkami 

Rautaruukki Corporation. Pural®, Ruukki, Monterrey® jsou registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation. Ruukki CZ s.r.o. si vyhrazuje právo 

změny. Aktuální a detailnější informace naleznete v ceníku Střešní systémy a příslušenství.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


