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Guideline: Brand 50 Plastic 

Beskrivning: 

Etiketten ska levereras som en bildfil i exakta mått och INTE som en tryckbar fil med skär-markeringar, vilket 

man normalt gör. Var de fasta elementen kommer att placeras och storleken, framgår av det blå fältet. Var 

uppmärksam på att det är överlapp i höger sida på etiketten. 

Placering av fasta element: 

När etiketten designas skall hänsyn tas till placeringen av varudeklaration, pantmärke och EAN-kod. 

Varudeklarationen och de andra fasta elementen ska INTE placeras på arbetet, utan de påförs i efterhand av 

systemet. På det viset säkerställer vi att regelverket följs. Varudeklarationen kan vara antingen vit eller svart.  

Positiv checklista: 

• Bildmått 220*49 mm  

• Hänsyn har tagits till overlap I höger sida och för placering av EAN-kod, pantmärke och 

varudeklaration  

• Upplösningen är min. 250 DPI  

• Filen levereras som en PDF och I CMYK  

• Att texten är “outlined”  

Negativ checklista: 

 
• I filen får INTE finnas skärmarkeringar, varudeklaration, pantmärke eller EAN-kod  

• Inga RGB eller Pantone-färger  

• Filen levereras inte med ICC profiler  

• Var uppmärksam på att Acrobat inte är i högre version än 7.X  

 

Leverans av fil.  

Filen ska ha måtten 220*49 mm. Filen skickas via mail och levereras som PDF i 100 % upplösning på min 250 

DPI, eftersom trycket framställs i 70# raster. Levereras en PDF som är större eller mindre än dessa mått, 

kommer vårt ordersystem själv att förstora eller förminska filen, vilket kan leda till en oönskad beskärning. 
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Figur: Plannering av etiketten – Brand 50 Plastic 

 

Europeisk lagtext:  

Notera att utforming av etiketten måste följa gällande EU-lagstiftning avseende marknads-föring och 

försäljning av buteljerat vatten. Beskrviningen ”Naturligt mineralvatten ” och ”Källvatten” kan med 

hänvisning till EU-reglerna ej användas för buteljerat vatten med eget varumärke.  

Designern av etiketten är ansvarig för att ta hänsyn till reglerna. Vänligen kontakta leverantören om du har 

frågor angående design och beskrivning.  

I övrigt hänvisas till gällande Generella Försäljningsvillkor. 


