Riktlinjer: BIB 1000 Självhäftande

Beskrivning:
Filen ska levereras som en bildfil med exakta mått och INTE som en utskrivbar fil med skärmärken,
vilket görs i normala fall. Bildfilen och storleken som ska levereras framgår ur det blå fältet. På
området för produkttext, streckkod och annan produktspecifik information ska endast grafik eller
grundfärg användas, inte text. Var uppmärksam på snittet om 1,5 mm på alla fyra sidor.
Plats för fästning av etiketter (dessa etiketter anbringas av tillverkaren):
När märkningen utformas ska hänsyn tas till placeringen av varudeklaration, pantmärke och EAN-kod.
Varudeklarationen och de övriga upplysningarna ska INTE appliceras utan anbringas efteråt av
tillverkaren i samband med tillverkningen. På detta sätt kan vi säkerställa att lagstiftningen följs.
Varudeklarationen appliceras enligt vad som anges i vit eller svart text.
Positiv kom-ihåg-lista:
•
•
•
•
•
•

Filen levereras med bildmåtten 101 x 128 mm.
Hänsyn ska tas till beskärning.
Alla mått stämmer.
Upplösningen är minst 250 DPI
Filen skickas som CMYK-separering samt i PDF.
Var uppmärksam på att all text är "outlined" och att Acrobat inte är av senare version än 7 X.

Negativ kom-ihåg-lista:
•
•
•

Inga skärmärken och ingen varudeklaration på filen.
Filen levereras inte i RGB eller med pantonefärger.
Filen levereras inte med ICC-profiler.

Sändning av fil:
Filen ska ha måtten 101 * 128 mm. Filen skickas via mail och levereras i PDF i 100 % upplösning på
minst 250 DPI eftersom trycket framställs i 70# raster. Om en PDF med större eller mindre mått än
dessa levereras så kommer vårt ordersystem att automatiskt beskära filen och en felaktig beskärning
kan då fås.
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Figur: Skiss över märkningen – BIB 1000 Självhäftande

Lagstiftning:
Observera att etikettens utformning måste följa EU-lagstiftningen om marknadsföring och försäljning
av förpackat dricksvatten. Beteckningen "Naturligt mineralvatten" eller "källvatten" får enligt EUlagstiftningen inte användas för förpackat dricksvatten om källans namn inte är det huvudsakliga
varumärket.
Den part som utformar designen är ansvarig för att lagstiftningen följs. Du är välkommen att kontakta
tillverkaren om du är osäker på detta.
I övrigt hänvisas till gällande handelsbestämmelser.
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