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Guideline 
tyGGeGummi
12 stk pakninG

·  Filen afleveres i Cmyk
·  Filen afleveres som pdF, eps eller ai fil i 100% 
·  Opløsning på min. 250 dpi
·  ingen RGB eller pantone farver 
·  alt tekst er outlined

Filen skal afleveres som en trykklar 
PDF fil, eps eller ai fil i CMYK. Alt tekst 
skal outlines. 

Ønskes der en dyb sort farve, så brug 
CMYK værdien 40, 30, 30, 100.

tyGGe
Gummi
12 stk. 
pakninG

tyGGe
Gummi
12 stk. 
pakninG

limfelt

xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx 

varedekl. xxxx xxxxx xxxxxx

Hvis der er bruges 
billeder eller baggrundsfarve,

der går til kant, skal disse
gå min. 3 mm ud over

beskæring.

mulighed for
tekst i dette felt.

(webadresse, telefonnr., og lign.)

Her kommer der
lim på. feltet kan ikke bruges
til relevante oplysninger som

webadr. eller telefonnr.

i dette felt indsættes varedekl. og
firmanavn, webadr. eller telefonnr.

(Udfyldes af trykkeriet!)    

hjælp
Tel. 5050 3222
aj@befree.dk



Guideline

BeFree.dk ApS . Rendebanen 8C . 6000 Kolding
Tel. 7630 1036 . info@befree.dk

Guideline 
tyGGeGummi
6 stk pakninG

·  Filen afleveres i Cmyk
·  Filen afleveres som pdF, eps eller ai fil i 100% 
·  Opløsning på min. 250 dpi
·  ingen RGB eller pantone farver 
·  alt tekst er outlined

Filen skal afleveres som en trykklar 
PDF fil, eps eller ai fil i CMYK. Alt tekst 
skal outlines. 

Ønskes der en dyb sort farve, så brug 
CMYK værdien 40, 30, 30, 100.

tyGGe
Gummi

6 stk. 
pakninG

limfelt

varedeklaration

Hvis der er bundfarve
eller billede, der går helt til kant,
skal disse gå min. 3 mm ud over

beskæring.

i dette felt indsættes varedekl.
og holdbarhedsdato.

(Udfyldes af trykkeriet!)

farver skal AltiD være i CmYK.

varedeklaration

tyGGe
Gummi

6 stk. 
pakninG

i dette felt indsættes varedekl. 
og leverandør.

(Udfyldes af trykkeriet!)

hjælp
Tel. 5050 3222
aj@befree.dk


