
!aaiisssseess    eennrreeggiissttrreeuusseess
ttaaccttiilleess    1100’’’’    &&    1155’’’’

!aarr SSnnaacckk !oouullaannggeerriieeRReessttaauurraanntt TToouuss  ccoommmmeerrcceess

!XX--889955//991155

CCaarrtteess !  EEnnccaaiisssseemmeennttSSoolluuttiioonnss

LLeess  DDXX-‐-889955  eett  DDXX-‐-991155  ssoonntt  ccoonnççuueess  ppoouurr  lleess  mmééttiieerrss  ddee  llaa  rreessttaauurraattiioonn  ggrrââccee  àà  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnnnaalliittééss

ddééddiiééeess..  SSeeuullee  llaa  ttaaiillllee  ddee  lleeuurr  ééccrraann  ddiiffffèèrree,,  1100,,44’’’’  ppoouurr  llaa  DDXX-‐-889955  eett  1155’’’’  ppoouurr  llaa  DDXX-‐-991155..  AAvveecc  ll’’uunnee

oouu  ll’’aauuttrree,,  vvoouuss  aassssuurreezz  uunn  sseerrvviiccee  ppeerrffoorrmmaanntt,,  ffiiaabbllee  eett  rraappiiddee..

SSaannss  vveennttiillaatteeuurr  nnii  ddiissqquuee  dduurr,,  eelllleess  ssoonntt  ssiilleenncciieeuusseess..  LLeeuurr  ccoonncceeppttiioonn  rriiggoouurreeuussee  eett  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddee

lleeuurrss  ppoorrttss  eett  ppiièècceess  éélleeccttrroonniiqquueess  lleeuurr  ccoonnffèèrreenntt  uunn  lloonnggéévviittéé  àà  ll’’éépprreeuuvvee  dduu  tteemmppss..

!XX--991155!XX--889955



!AAARRRAAA!TTTÉÉÉRRRIIISSSTTTIIIQQQUUUEEESSS  	 MMMAAATTTÉÉÉRRRIIIEEELLLLLLEEESSS
! CCaaiissssoonn  ééttaanncchhee  eett  ééccrraann  ttaaccttiillee  pprroottééggééss  ccoonnttrree

lleess  ééccllaabboouussssuurreess,,  llaa  ppoouussssiièèrree,,  ll''hhuummiiddiittéé  eett  lleess

ggrraaiisssseess

! DDaallllee  ttaaccttiillee  àà  tteecchhnnoollooggiiee  rrééssiissttiivvee

IImmpprriimmaanntteess  TTiicckkeett  eett  CCuuiissiinnee

TTPPEE

TTiirrooiirr  ccaaiissssee

!aallaannccee

DDoouucchheettttee  eett  ssccaannnneerr

KKiitt  CCllééss  DDaallllaass

TTééllééccoommmmaannddeess  OOrrddeerrmmaann  DDoonn  eett  MMaaxx22

MMAATTÉÉRRIIEELLSS  OOPPTTIIOONNNNEELLSS

ZZAA  ddee  CCoouurrttaabbooeeuuff  11  //  PPaarrcc  HHiigghhtteecc  33  ––  44  aavveennuuee  ddee  NNoorrvvèèggee  BBPP  113366  ––  9911994444  CCoouurrttaabbooeeuuff  CCeeddeexx

SSaarrll  aauu  ccaappiittaall  ddee  334433  001100,,2255  EEuurrooss  ––  RRCCSS  EEvvrryy  BB  335511  667722  441155  ––  SSIIRREETT  335511  667722  441155

0000005533  ––  AAPPEE  44665511ZZ  -‐-  NN°°iiddeennttiiffiiccaattiioonn  IInnttrraaccoommmmuunnaauuttaaiirree  FFRR  5533335511667722441155

TTééll  ::  0011  6699  2299  8855  6600  ––  FFaaxx  ::  0011  6699  0077  6644  2200  -‐-  iinnffoo@@ffiitt-‐-ssaa..ccoomm  ––  wwwwww..ffiitt-‐-ssaa..ccoomm

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eenn  vvuuee  dd’’aamméélliioorraattiioonnss..  FFIITT  SSAA  ssee  rréésseerrvvee  llee

ddrrooiitt  dd’’aappppoorrtteerr  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioohhnnss  àà  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett//oouu  aauuxx  éélléémmeennttss

dd’’ééqquuiippeemmeennttss..  LLeess  ddeesscciirrppttiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ffoouurrnniieess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééeess

ccoommmmee  ccoonnttrraaccttuueelllleess..  SSoouuss  rréésseerrvvee  dd’’eerrrreeuurr  dd’’iimmpprreessssiioonn..

PPoouurr  aavvooiirr  pplluuss  ddee  ddééttaaiill  ssuurr  ccee  pprroodduuiitt  eett  ppoouurr  ddééccoouuvvrriirr  ttoouuttee

llaa    ggaammmmee  ddee  nnooss  pprroodduuiittss  dd''eennccaaiisssseemmeenntt,,  vviissiitteezz  nnoottrree  ssiittee  ::

wwwwww..ffiitt-‐-ssaa..ccoomm

VVoottrree  rreevveennddeeuurr  llooccaall

GGGEEESSSTTTIIIOOONNN
ß JJoouurrnnaall  éélleeccttrroonniiqquuee

ß RRééssuullttaatt  ssuurr  22  ppéérriiooddeess  ((ZZ11  !  ZZ22))

ßMMooddee  ÉÉccoollee

ßGGeessttiioonn  ddeess  XX,,  ZZ  eett  pprrooggrraammmmeess  ééccrraann

ßMMaaiinntteennaannccee  àà  ddiissttaannccee  vviiaa  FFTTPP

ßMMéémmooiirree  ffllaasshh  aavveecc  pprroottooccoollee  EEtthheerrnneett

iinnttééggrréé  ((1100  MMoo))

ß TTeennuuee  dduu  ssttoocckk  ::  eennttrrééeess//ssoorrttiieess

ß PPooiinntteeuussee  ::  eennttrrééeess//ssoorrttiieess  dduu  ppeerrssoonnnneell

AAAFFFFFFIII!HHHAAAGGGEEE
ß 55  nniivveeaauuxx  ddee  ccllaavviieerrss

ß BBoouuttoonnss  mmooddiiffiiaabblleess  ::  ttaaiillllee,,  ccoouulleeuurr,,

tteexxttee,,  iimmaaggeess

ß 22  ééccrraannss  pprriinncciippaauuxx

ß AAffffiicchheeuurr  cclliieenntt  22  lliiggnneess  ddee  1166  ccaarraaccttèèrreess

iinnttééggrréé

ß 7788  ffeennêêttrreess  ((jjuussqquu’’àà  6633  aarrttiicclleess//ffeennêêttrree))

ß LLiibbeellllééss  3322  ccaarraaccttèèrreess  ppaarr  aarrttiiccllee

PPPLLLAAANNN  	 DDDEEE  	 SSSAAALLLLLLEEE
ß VViissuuaalliissaattiioonn  ggrraapphhiiqquuee  eett  ccoouulleeuurr  ddee  llaa  ssaallllee

ß jjuussqquu’’àà  88  ssaalllleess  eett  7777  ttaabblleess  ppaarr  ssaallllee

ß AAttttrriibbuuttiioonn  ddee  nn°°  ddee  ttaabbllee  eett  nnoommbbrree  ddee

ccoouuvveerrttss

ß VViissuuaalliissaattiioonn  dduu  ssttaattuutt  ddee  cchhaaqquuee  ttaabbllee

ß 88  ssttaattuuttss  ddiifffféérreenncciiééss  ppaarr  ccoouulleeuurrss

ß RRéésseerrvvaattiioonn  ddee  ttaabblleess

VVVEEENNNTTTEEE
ß 1100  ttyyppeess  ddee  vveenntteess  ::  ssuurr  ppllaaccee,,  àà  eemmppoorrtteerr……

ß 44  ttyyppeess  ddee  rreemmiisseess

ß CCoorrrreeccttiioonn  ddeess  mmooddeess  ddee  rrèègglleemmeenntt

ß 2200  mmooddeess  ddee  rrèègglleemmeennttss

ß 55  ttoouucchheess  ddee  mmoonnttaannttss  pprrooggrraammmmaabblleess

ß 44  ttaauuxx  ddee  TTVVAA

ß GGeessttiioonn  ddeess  iinntteerrrruuppttiioonnss  ccaaiissssiieerrss

SSSUUUIIIVVVIII  	 !LLLIIIEEENNNTTT  	 &&&  	 TTTIII!KKKEEETTT
ß NNoommbbrree  dd’’aarrttiicclleess  ppaarr  cclliieenntt

ß HHiissttoorriiqquuee  ddeess  ccoommpptteess  cclliieennttss  aavveecc  nnoomm  eett

rraappppeell

ß TTrraannssffeerrttss  eett  ééccllaatteemmeennttss  ddee  ttaabbllee

ß FFoonnccttiioonn  ssccrroollll  lliiggnnee  aavveecc  vviissuuaalliissaattiioonn  ddeess

aarrttiicclleess  ddaannss  llee  ttiicckkeett

ß 88  oorrddrreess  ddee  mmaarrcchhee  dd’’aarrttiicclleess  ppoouurr

pprrééppaarraattiioonn  eenn  ccuuiissiinnee  ((eenn  ddiirreecctt,,  àà

ssuuiivvrree……))

ß LLooggoo  ggrraapphhiiqquuee  iimmpprriimméé  ssuurr  llee  ttiicckkeett

IIIMMMPPPRRRIIIMMMAAANNNTTTEEESSS  	 !UUUIIISSSIIINNNEEESSS  	 &&&  	 BBBAAARRR
ß JJuussqquu’’àà  88  iimmpprriimmaanntteess

ß IImmpprriimmaanntteess  àà  ddiissttaannccee  ppaarrttaaggééeess  ((ssuurr  llee

rréésseeaauu))

ß IImmpprriimmaanntteess  mmaattrriicciieelllleess  eett  tthheerrmmiiqquueess

ß LLeess  aarrttiicclleess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eennvvooyyééss  ssuurr

pplluussiieeuurrss  iimmpprriimmaanntteess  ddee  pprroodduuccttiioonn

DDDXXX---888999555
ÉÉccrraann  LLCCDD  TTFFTT  1100,,44’’’’

225566  ccoouulleeuurrss

RRééssoolluuttiioonn  ::  664400xx448800

!  CCoonnnneeccttiiqquuee  ::
33  ppoorrttss  RRSS-‐-223322

11  ppoorrtt  RRSS-‐-448855

11  ppoorrtt  EEtthheerrnneett  1100//110000  RRJJ-‐-4455

22  ppoorrttss  TTiirrooiirr  RRJJ-‐-1111

! AAlliimmeennttaattiioonn

AACC  223300VV  00,,22AA

! DDiimmeennssiioonnss  ::

LL  ::  330000  mmmm

PP  ::  335522  mmmm

HH  ::  330033  mmmm

! PPooiiddss  ::    55,,99  kkgg

DDDXXX---999111555
ÉÉccrraann  LLCCDD  TTFFTT  1155’’’’

225566  ccoouulleeuurrss

RRééssoolluuttiioonn  ::  11002244xx776688

!  CCoonnnneeccttiiqquuee  ::
33  ppoorrttss  RRSS-‐-223322

11  ppoorrtt  RRSS-‐-448855

11  ppoorrtt  EEtthheerrnneett  1100//110000  RRJJ-‐-4455

22  ppoorrttss  TTiirrooiirr  RRJJ-‐-1111

11  ppoorrtt  ccllaavviieerr

! AAlliimmeennttaattiioonn

AACC  223300VV  00,,44AA

! DDiimmeennssiioonnss  ::

LL  ::  336666  mmmm

PP  ::  335522  mmmm

HH  ::  337700  mmmm

! PPooiiddss  ::    77,,33  kkgg

xx33 xx11

EEETTTHHHEEERRRNNNEEETTT

RRRJJJ---111111

xx22xx11


