
GUIDELINE

Negativ huskeliste:
·   Ingen varedeklaration på filen
·   Ingen RGB eller pantone farver
·   Filen afleveres ikke med ICC profiler
·   Ingen skæremærker

Positiv huskeliste:
·   Billedmål 221 x 56 mm
·   3 mm beskæres væk på alle 4 sider
·   Ingen RGB eller pantone farver
·   Der er taget højde for placering 
 af faste mærker
·   Opløsning på min. 250 DPI
·   Der er afsendt en PDF fil i CMYK
·   Alt tekst er outlined

Beskrivelse:
Filen skal afleveres som en billedfil i eksakte mål og IKKE 
som en trykklar fil med skæremærker som man normalt ville 
gøre. Billedfilen og størrelsen som skal afleveres fremgår af 
feltet nedenfor. Vær opmærksom på at der er mulighed for 
overlap på 15 mm på højre side af labelen,  pga. limfeltet, så 
placér ikke tekst der.

Placering af faste mærker
Når labelen designes skal der tages højde for placering af 
varedeklarationen, pant mærke og EAN-kode. Varedeklaratio-
nen og andre faste oplysninger skal IKKE påføres artwork, 
men påsættes efterfølgende. På denne måde sikrer vi at lov-
givningen overholdes. Varedeklarationen påføres som angi-
vet enten i hvid eller sort tekst afhængig af labeldesign. Der 
må godt lægges en baggrund eller andet grafik ind bag vare-
deklarationen.

Fremsendelse af fil
Filen skal have målene 221x56 mm. incl. 3 mm. formering 
på alle 4 sider. Filen fremsendes via mail og afleveres som 
PDF i 100% opløsning på min. 250 DPI. 
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