Ibladningsspecifikation – V-TAB Landvetter
Bokning av ibladningar:
Ibladningsuppdrag bokas via respektive innesäljare senast 14 dagar innan tryckning.
Ibladning är möjlig om huvudtidningen är större än 24 sidor.
Ibladning är möjlig om huvudtidningen har ett sidomfång av 20-24 sidor, men det kräver
att pappersytvikten/m2 på huvudtidningen är minst 52g.
Ibladning är inte möjlig om huvudtidningen är mindre än 20 sidor.
Bilagespecifikationer:
Format: Ministorlek: 110 x 148 mm
Maxstorlek: (tabloid) 280 x 397mm
Bilagor som sticker ut ifrån huvudtidning på längden eller bredden är ej godkända.
Särskilda regler för tabloid bilagor
Sidor: Minsta pappersytvikt/m2
4-20 kvartsfals (postfals) 45g
8-12 Plano 55g
16-20 Plano 52g
>24 Plano 45g
Bilagor med format: mindre än tabloid, men större än A5
Sidor: Minsta pappersytvikt/m2
2-4 > 120g
8-12 > 60g
16-22 > 52g
>24 > 45g
Bilagor med format: A5 eller mindre
Sidor: Minsta pappersytvikt/m2
2 > 120g
4 > 80g
8-12 > 52g
>16 > 45g
-Totalvikten för bilagan får inte överstiga 100g/ex utan överenskommelse
med tryckeriet.
- Bilagorna skall vara rätvinkligt skurna med raka och rena snittytor.
- Bilagorna skall ha falsen på långsidan.
- Bilagor med ”hundöron” går ej att bearbeta.
- En tydlig rygg måste finnas. ”Runda ryggar” går inte att bearbeta.
- Om bilagan innehåller perforering, hål, flärp/kappa, glatt omslag eller om tjockleken
på bilagan är ojämn ska prov skickas innan godkännande.
- Om bilagan innehåller lösa blad ska prov skickas innan godkännande.
- Påklistrade kort får endast finnas på insidan av bilagan och får inte sticka
utanför huvudet, foten eller framkant.
- Upplagan för bilagan skall ökas med 500 ex för intag + 3 % av upplagan.
- Häftan ska vara hela och får inte sticka ut.

Leveranser av bilagor
- Bilagorna skall levereras till tryckeriet i ett bra skick och tillåta omedelbar
produktion utan ytterligare manuell bearbetning.
- Bilagorna skall levereras i buntar med lägg av minst 50 ex och/eller en
greppvänlig lägghöjd av 70-100mm. Vid avvikelser kommer
extra omläggningskostnader att debiteras.
- Buntarna får inte vara plastade. Vid avvikelser kommer extra omläggningskostnader
att debiteras.
- Bilagor som är sammanklibbade av tryckfärg, lim, elektriskt laddning eller
stansning kan inte hanteras.
- Bilagor som är fuktiga kan inte hanteras.
- Bilagorna skall levereras med första sidan vänd upp på pallarna som levereras.
Vid avvikelser kommer extra omläggningskostnader att tillkomma.
- Bilagorna skall levereras i raka och stabila buntar staplade på Europa pallar.
- Pallarna skall vara väl skyddade mot väder och transportskador.
- Bilagorna skall vara hos tryckeriet tidigast 7 och senast 3 arbetsdagar före ibladning.
- Vid för tidig lämning debiteras lagerhyra.
- Vid för sen lämning kan extra produktionskostnader tillkomma.
Pallmärkning
Använd standard EURO-pall. Max 140 cm pallhöjd (ink. Pallen).Pallen slås in i plastfilm
och bandas, helst med plastband.
På varje pall ska det finnas en följesedel som innehåller följande information:
-

Huvudproduktens namn/titel
Huvudproduktens utgivningsdatum
Huvudproduktens utgivningsnummer
Bilagans uppdragsgivare
Bilagans namn
Avsändarens adress och referens
Mottagarens adress och referens
Totalt antal levererade exemplar
Antal ex per pall
Antal ex per bunt
Antal ex per lägg
Totalt antal pallar

Om Landvetter vid avikelser inte kan nå kontaktperson hos kund, avgör V-TAB –vid varje tillfälle –om
bilagan kan följa med huvudtidningen eller inte
Leveransadress:
V-TAB Landvetter AB
Mediavägen 1
438 91 Landvetter
Vid frågor angående ibladning kontakta.
Björn Trollenvik 010-4806171

