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Specifikation för maskinell ibladning
Format
• Minimiformat: A5
• Minimibredd: 148 mm
• Maxformat: Tabloid (280 x 397 mm) eller
maximalt huvudtidningens storlek vid skurna
produkter
Produkt & pappersvikt
Minimivikt för enskilda blad:
• A5 – 130 g/m2
• A4 – 130 g/m2
Maxvikt:
• A5 – 60 g/ex
• A4 – 120 g/ex
Maxvikt för tabloid beror på huvudtidningens
sidantal och vikt.
Falsning
Tabloider upp till 16 sidor, tryckt på 45-55 grams
papper kan lämnas falsade. Bilagor kan ej vara
Z- eller W-falsade.

Leverans av bilagor
Det är viktigt att se till att de bilagor som ska
ibladas kommer i tid och väl uppmärkta. Bilagorna ska finnas hos oss senast kl. 12:00, 3 dagar
för införandet. Pallarna ska vara uppmärkta med
följande information:

•
•
•
•
•
•

Produktens namn
Produkt den ska ibladas i
Ibladningsdatum
Beställare/referens
Antal levererade pallar/kolli
Antal levererade exemplar

Bilagorna ska levereras på pall eller i kartong.
Bilagor på pall önskas helst vara löst liggande i
buntar med så stora lägg som möjligt.
Buntar för iblading får inte levereras med buntplast.

Manuell ibladning
För bilagor som inte uppfyller tryckeriets krav för
maskinell ibladning finns möjligheten att den görs
manuellt.

Leveransadress
Pressgrannar AB
”Packsalen”
Fångögatan 11
581 89 Linköping

Vid frågor
Konstakta Informa AB
08-34 03 05

Ibladning

” Guide för dig som vill göra ibladningar ”

Specifikation för
maskinell ibladning

Bilagespec
Format
•Minimiformat: A5.
•Minimibredd: 148 mm.
•Maxformat: Tabloid (280 x 397 mm)
eller maximalt huvudtidningens
storlek vid skurna produkter.

Produkt & Pappersvikt
Minimivikt för•enskilda
blad:
POLITIK
EKONOMI
•A5 – 130 g/m2
•A4 – 130 g/m2

Leverans av bilagor
Det är viktigt att se till att de bilagor
som ska ibladas kommer i tid och väl
uppmärkta.
Bilagorna ska finnas hos oss senast kl.
12:00, 3 dagar för införandet.
Pallarna ska vara uppmärkta med
följande information:

• OFFENTLIGA
AFFÄRER
•Produktens
namn

•Produkt den ska iblandas i
•Ibladningsdatum
•Beställare /referens

