Förpackning/leverans | Ibladningar HD-Sydsvenskan
FÖRPACKNING
• Ibladningsprodukterna ska levereras buntvis på pall. Läggen ska vara raka och jämnstötta
samt ha en höjd på minst 120 mm.
• Ibladningsprodukter som ej kan buntas kan levereras i kartonger, vilka måste vara lätta att öppna.
Kartongerna packas på EURO-pall som märks enligt märkningsföreskrifter. Se riktlinjer för leverans.
• Buntarna får inte vara plastade eller ihopbundna.
• Ibladningsprodukter som är sammanklibbade av tryckfärg, lim, elektriskt laddade eller
som är fuktiga kan ej hanteras.
PALLNING
• Använd standard EURO-pall med måtten 120 x 80 cm.
• Lägg kartongskiva på pallen. Det skyddar det understa lagret av ibladningsprodukterna.
• Buntar får ej placeras utanför pallens yta.
• I varje hörn av den färdiga pallen placeras skyddande kartong för att undvika skador
på ibladningsprodukterna.
• Pallen slås in i plastfilm - om det används krympplast MÅSTE hörn användas för att skydda produkten.
• Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen.
• Pallen “kryssbandas” med metall- eller plastband.
• En av ibladningsprodukterna fästes väl synlig på utsidan av pallen (i anslutning till märkningen).
• Pallen märks enligt särskilda märkningsföreskrifter.
LEVERANS - FÖLJESEDEL
• Leverans av ibladningsgods måste följas av en följesedel med nedanstående uppgifter:
- Produktnamn
- Utgivningsdatum
- Tidning i vilken produkten ska ibladas
- Uppdragsgivare (beställare)
- Avsändare och mottagare

- Antal exemplar per lägg
- Antal pallar
- Antal ibladningsprodukter på pallen
- Totalt antal ibladningsprodukter
- Skriv också: IBLADNINGSGODS, LOSSAS PACKSALEN

• Ibladningsprodukter som kräver prov före godkännande, ska levereras i 5 000 ex
senast 14 dagar före utgivningsdagen.
• Ibladningsgods som är skadat vid leveransen returneras till avsändaren alternativt till uppdragsgivaren.
LEVERANSTIDER
• Helgfri måndag - fredag 10.00 - 14.00
• Ibladningsgods måste levereras 3 dagar före utgivningsdagen
• Avsändaren förvarnar 2 dagar före leverans; Sydsvenskan Tryck via telefon +46 40 316516,
LEVERANSADRESS
Sydsvenskan Tryck, Stenåldersgatan 9, 213 76 Malmö
ANNONSMÄRKNING
Samtliga sidor skall markeras enligt exempel. Typsnittet skall vara en grotesque, Franklin, Helvetica,
Frutiger eller liknande, med versaler. Ramen sätts med 0,5 pt linje.
Ordet ”ANNONS” kan för icke-vinstdrivande organisationer utbytas mot ”INFORMATION”
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Bården anpassas till trycksakens storleken:
Trycksakens bredd
Bårdens höjd Text
300 - 397 mm		
8 mm		
14 p
150 - 299 mm		
6 mm		
12 p
- 149 mm		
5 mm		
10 p
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