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guideline til
opsætning af
vandlabel til
gourmet
Beskrivelse:
Filen skal afleveres som en billedfil i eksakte mål og IKKE
som en trykklar fil med skæremærker som man normalt ville
gøre. Billedfilen og størrelsen som skal afleveres fremgår af
feltet nedenfor. Vær opmærksom på at der er mulighed for
overlap på 18 mm på højre side af labelen, pga. limfeltet, så
placér ikke tekst der.
Placering af faste mærker
Når labelen designes skal der tages højde for placering af
varedeklarationen, pant mærke og EAN-kode. Varedeklarationen og andre faste oplysninger skal IKKE påføres artwork,
men påsættes efterfølgende. På denne måde sikrer vi at lovgivningen overholdes. Varedeklarationen påføres som angivet enten i hvid eller sort tekst afhængig af labeldesign. Der
må godt lægges en baggrund eller andet grafik ind bag varedeklarationen.
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Positiv huskeliste:
· Billedmål 221 x 56 mm
· 3 mm beskæres væk på alle 4 sider
· Ingen RGB eller pantone farver
· Der er taget højde for placering
af faste mærker
· Opløsning på min. 250 DPI
· Der er afsendt en PDF fil i CMYK
· Alt tekst er outlined
Negativ huskeliste:
· Ingen varedeklaration på filen
· Ingen RGB eller pantone farver
· Filen afleveres ikke med ICC profiler
· Ingen skæremærker

Fremsendelse af fil
Filen skal have målene 221x56 mm. incl. 3 mm. formering
på alle 4 sider. Filen fremsendes via mail og afleveres som
PDF i 100% opløsning på min. 250 DPI.

221 mm

hjælp
Lim - Lijm - Gum - Kleben

Næringsindhold pr. 100 ml: Energi 0 KJ, Natrium 17,6 mg/l, Calcium 78,7
mg/l, Bicarbonat 162 mg/l, Chlorid 40,3 mg/l, Magnesium 3,4 mg/l
Opbevaring uåbnet: Ved stuetemperatur Mindst holdbar til: Se datoprint
Produceret af: Husumer Mineralbrunnen GmbH
Denne flaske er CO2- neutral produceret
Importeret for:
www.labelvand.dk
Tel. +45 7630 1036

62 mm

(Slutformat efter beskæring 215 x 50 mm)

BeFree.dk ApS . Rendebanen 8C . 6000 Kolding . Tel. 7630 1036 . info@befree.dk
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Tel. 5050 3222
aj@befree.dk

Drikkevand - 0.5 L

