
Ibladningsregler

Här är V-TAB:s regler för ibladning av bilagor. Läs igenom och följ
specifikationerna så underlättar ni vårt arbete och slipper äventyra er
egen ibladning. Detta är generella regler för ibladning. Observera att
speciella specifikationer och överenskommelser kan gälla per
anläggning.

Leverans av bilagor
    •  Vi behöver bilagorna tidigast sju och senast tre arbetsdagar före
 införandedag
    •  Lagerhyra debiteras vid för tidig leverans
    •  Sen leverans kan innebära att ibladningen äventyras

Överupplaga önskas
    •  Bilagor ska levereras med en överupplaga på minst 500 ex + 5 %
 av upplagan

Kvalité på bilagor och packning
Bilagorna ska levereras så att de kan bearbetas utan tillkommande
förberedelser.
    •  Läggen ska vara raka och ordentligt jämnstötta, med en höjd på
 cirka 80 mm så att de är lätt greppbara med händerna.
    •  Buntarna ska levereras lösa på pall utan underpapp, plastomslag
 eller strapperband
    •  Bilagor med ”hundöron” eller ”runda ryggar” går ej att bearbeta
    •  Bilagor med mindre format som inte kan buntas, kan levereras i
 kartonger som ska vara lätta att öppna. Kartongerna packas på
 EURO-pall.
    •  Bilagorna ska skyddas för transportskador och fukt
    •  Bilagor som är sammanklibbade av fukt, tryckfärg eller statisk
 laddning kan ej bearbetas
    •  En tydlig rygg måste finnas på bilagan, Z-falsning är ej möjlig
    •  Häftar ska vara hela och får ej sticka ut
    •  Bilagor med kappa måste testas i förväg

Format på bilagorna
    •  Minsta 110 x 165 mm
    •  Största 280 x 397 mm (vissa anläggningar klarar upp till 400 mm)

Lägsta ytvikt
För att bilagan ska gå att blada i maskinellt är det viktigt att den inte är
för sladdrig. Följ därför våra rekommendationer för lägsta ytvikt på
pappret:



Sidantal A5-A4 Tabloid Broadsheet
2 110 1) 1)
4 80 80 55
8-12 52 55 52
16-28 45 52 45
32 45 45 45

1) Enskilt ark ej större än A4.

Pallmärkning
• Använd standard EURO-pall med måtten 120x80 cm
• Max 140 cm pallhöjd, inklusive pallen
• Buntar får ej placeras utanför pallens yta
• Pallen slås in i plastfilm och bandas, helst med plastband

Märk varje pall med
• Bilagans namn
• Vilken tidning som bilagan ska bladas in i
• Utgivningsdag
• Mottagare
• Avsändare
• Totalt antal levererade exemplar
• Antal ex per lägg
• Antal ex per bunt
• Antal ex per pall
• Totalt antal pallar

Leveranstid
Måndag till fredag 08.00–16.00

Leveransadress

V-TAB Södertälje 
Gränsbovägen 8
152 42 Södertälje
Telefon: 010-480 67 32
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