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VEJLEDNING
Til opsætning af papvand
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LAV LAYOUTFILEN
Vi anbefaler, at du bruger Adobe programmerne Illustrator eller InDesign.

• Dokumentstørrelse 248x154 inkl. beskæring
• Farver må kun være i CMYK 
• Trykklar PDF 300 DPI
• Al tekst skal outlines
• Ingen skæremærker

BRUG AF ORDET VAND
Hvis du benytter dig af ordet vand på din etikette, må du 
kun bruge betegnelserne drikkevand og vand. Ord som 
kildevand, mineralvand, auqaminerale, naturlig, frisk, 
kildevæld eller lignende må du ikke benytte dig af. Du 
må i det hele taget ikke skrive noget om flaskens indhold, 
da denne information alene og entydigt skal fremgå af 
varedeklarationen. 

TILDÆKNING OG BESKÆRING
Flere områder på layoutfilen berøres af beskæring, overlap 
og tildækning. Her må du ikke placere vigtige elementer som 
logo, tekster og illustrationer. Til gengæld skal du lade dit 
baggrundsdesign forsætte ud på disse områder, således at 
beskæringer og overlap bliver så pæne som muligt. 

VAREDEKLARATION
Når vi modtager din layoutfil, kontrollerer vi, at den 
overholder kravene. Herefter monterer vi varedeklarationen. 
Der vil altid være hvidt bagved stregkoden og pantmærket. 
Hvis baggrundsdesignet er ensartet, kan vi sætte 
teksten direkte på. Du modtager produktionsfilen med 
varedeklarationen til godkendelse via mail.
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Her monterer vi
varedeklarationen oven

på dit design

Vi anbefaler yderligere 
3 mm afstand i top og 
bund - 6 mm i alt - hvor 
du ikke placerer vigtige 
elementer som logo, 
tekster og illustrationer.3 mm til beskæring

Vigtigt indhold som logo, illustrationer og 
tekst skal placeres i dette område.    
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OBS:
For at opnå en flot finish, tones dit design ud til hvid i både 
top og bund, når vi påsætter varedeklarationen. Dette 
fremgår også af korrekturen, som du får tilsendt.

Bemærk! Selvom kartonen har 4 fire sider, bør dit layout designes uden for-og bagsider 
ligesom eksemplet, da kartonen kan rotere i folien – og IKKE kan placeres ens hver gang.


