Cosmopolitan –LIITTEET:
Lehti- ja liiteohje
Lehden nimi:
Lehden koko:
Lehden sidonta:
Painopaikka

Cosmopolitan
210 x 280 mm
Liimanidottu
Kroonpress AS, Tartu

Liitteiden tyypit ja kokotiedot:
Liitetyypit
Irtoliite:

Maximi koko
mm

Minimi
koko mm

190 x 260

100 x 100

170 x 240

60 x 80

210 x 280

150 x 150

Liite tulee irtonaisena, kaikki liitteet samaan väliin,
määräämättömään paikkaan.

Liimapisaraliite:
Kiinnitetään arkin ensimmäiselle sivulle pystyyn tai vaakaan.
Huom! Ei kuitenkaan ensimmäiselle arkille sivulle no 3 ja
viimeiseen arkin viimeiselle sivulle.
Liimapisaraliitteen paino voi olla max. 25 g.
Maksimipaksuus on 2 mm.

Liimaselkäliite:
Rouhittu liite, sidotaan lehden selkään arkkien väliin.Huom!
Ei saa sidottaa etu- ja takakannen ja sisuksen väliin.

Sovitaan tapauskohtaisesti

Tavaranäyte:

Huom! Ylimääräiset liitteet hävitetään sidonnan jälkeen, ellei muuta sovita. Palautusten
kuljetuskustannuksista vastaa vastaanottaja.

Liitteiden paperivahvuudet
Liitteen sivumäärät
2-sivuinen
A6-kokoinen liite
4-sivuinen
6 ja 8-sivuinen
yli 8-sivuiset

Paperivahvuus
vähintään g/m2
150 g
170 g
100 g
80 g
60 g

Leikkuuvarat
Ennen liitteen painatusta on varmistettava painosta liitteen leikkuu-/rouhintavarat.

Testaus
Liitteiden ja tuotenäytteiden sopivuus koneelliseen tuotantoon on aina varmistettava painosta. Liitteet on hyvä
testata etukäteen. Testaus koskee varsinkin paksuja liitteitä, kerientaitettuja liitteitä, kokorajoituksellisia liitteitä
sekä aina tuote/tavaranäytteitä.
Kaikki liitteet/tavaranäytteet on hyväksytettävä etukäteen. Kroonpres AS testaa ne. Tarvittaessa testaamista varten
tarvitaan vähintään 200 kpl liitteitä.

Mallit liitteistä
Toimita liitteistä 5 kpl mallikappaleita 3 viikkoa ennen liitteiden toimittamista painoon
Kroonpress AS
Annika Siimula
Tähe 133
Tartu 51013
Estonia

Liitteiden toimitusohjeet
Toimitusaika:
Liitteiden toimituspäivä on sama kuin ilmoitusaineiston toimituspäivä.
Lähetyslistaan tiedot:

lehden nimi ja päivämäärä
liitteen nimi
mahdollinen koodi/versio
kokonaismäärä
kpl/lava
lavamäärä
toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Eri liiteversiot pakataan eri lavoille
Toimitusosoite :
Kroonpress AS
Tähe 133
Tartu 51013
Estonia
Pakkausohjeet:
Liitteet pakataan irtonippuina mahdollisimman suurin kääntein ja jos mahdollista kokonaan
ilman käänteitä
Niput eivät saa olla muovitettuja tai vyötettyjä
Liitteet lastataan niin, etteivät ne ulotu lavan reunojen yli
Lavan maksimikorkeus on 120 cm
Lava on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen aikana
Pienikokoiset ja hankalasti lavattavat liitteet pakataan laatikoihin
Liitteet pakataan johdonmukaisesti samoin päin kaikkiin laatikoihin
Liiteistysvara:
500 kpl - 10 000 kpl asti
1 000 kpl - 20 000 kpl asti
2 000 kpl - 40 000 kpl asti
3 000 kpl - 100 000 kpl asti
Painoksen ollessa 100 000 kpl tai yli otetaan liitteistysvara 3 %
Lisätiedot:
Annika Siimula
Kroonpress AS
51013 Tartu
Tähe 133
Estonia
GSM +372 50 555 10
annika.siimula@kroonpress.ee

