Guideline: Clear 35
Beskrivelse:
Når labelen designes skal der tages højde for placering af varedeklarationen, pantmærke og EANkode. Disse bliver påsat efter aflevering af design.
Filen bliver som standard trykt på hvid baggrund. Det er muligt at få trykt på transparant baggrund.
Kontakt venligst Bottlers, hvis dette ønskes., ekstra omkostninger kan forekomme.

Positiv huskeliste:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Filen afleveres med billedmål 210 x 68 mm. 3 mm bleed på hver side.
Filen afleveres som high-res PDF fil. Opløsning er min. 300 DPI.
At alle mål er overholdt.
Kun CMYK-farver.
Vær opmærksom på at al tekst skal outlines.
14 mm overlap i venstre side. Placer ikke noget vigtigt her, det vil ikke kunne ses.
Varedeklaration bliver påsat senere. Endelig korrektur vil blive sendt efterfølgende.
Farve og baggrundsgrafik opfordres til at blive placeret bag varedeklaration – men ingen
vigtig tekst eller logo.
Hold gerne 6 mm afstand fra varedeklaration til design.

Negativ huskeliste:
•
•

Filen afleveres ikke i RGB eller med pantonefarver.
Filen afleveres ikke med ICC profiler.

Fremsendelse af fil:
Filen skal have målene 210 * 68 mm. Filen fremsendes ved bestilling og afleveres som PDF i 100 %
opløsning på min 300 DPI. Afleveres en PDF der er større eller mindre end disse mål, beskærer eller
forstørrer vores ordresystem selv filen, hvilket kan give en uønsket beskæring.
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Måltegning:

Lovgivning:
Bemærk at labeldesignet skal overholde lovgivningen i EU vedr. markedsføring og salg af emballeret
drikkevand. Betegnelsen ”Naturligt mineralvand” eller ”kildevand” kan jf. EU-lovningen ikke
anvendes på emballeret drikkevand, hvor kildens navn ikke er det bærende mærke.
Den part som udarbejder designet er ansvarlig for overholdelse af lovgivningen. Du er velkommen
til at kontakte producenten såfremt du er usikker herpå. Der henvises i øvrigt til gældende
samhandelsbestemmelser.
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