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CityMax (ibladning)
FORMAT & LEVERANSER

Tabloid 280 * 397 mm, Papperskvalitet = dagstid-

ningsstandard. Hopper-ibladning sker delvis manuellt. 

Det är därför viktigt att trycksaken ej blir för ”sladdrig”. 

Olika format på bilagan kräver olika ytvikt.

Miniformat: ca 110 × 210 mm.

Maxformat: tabloid 280 × 397 mm.

Större format kan levereras falsade. Obs! Ej Z-falsning.

Om bilagorna kommer felaktigt levererade tvingas vi 

tyvärr ta ut en extradebitering som täcker våra ökade 

kostnader.

Singellägg varje lager så att läggen blir ca 10 cm höga. 

Om bilagan är tyngre än 120 gram kontakta ansvarig 

säljare. Använd pallock vid bandning.

LEVERANS

Leverans av ibladningsgods måste följas av en följese-

del med följande uppgifter:

• Produktnamn

• Utgivningsdatum

• Tidning i vilken produkten skall ibladas

• Uppdragsgivare (beställare)

• Avsändare och mottagare

• Antal ex per lägg

• Antal pallar

• Totalt antal ibladningsprodukter

• Dessutom märks varje pall med samma uppgifter 

kompletterat med uppgift om antalet ibladnings-

produkter per pall. Ibladningsgods som är skadat vid 

leveransen kommer att returneras till avsändaren

alternativt till uppdragsgivaren.

• Max.höjd på lastbil vid leverans: 4,40 m

CITYPAKETETS MATERIALSPECIFIKATION FÖR 
IBLADNING

FÖRPACKNING

Bilagorna skall levereras på sådant sätt att de kan be-

arbetas direkt utan tillkommande förberedelser. Detta 

innebär bl.a:

• Ibladningsprodukterna skall levereras buntvis på pall 

med första sidan uppåt. Läggen skall vara raka och 

jämnstötta samt ha en höjd på ca 10 cm vilket innebär 

nedanstående antal exemplar per lägg. Allt beroende 

på papperstyp samt produktformat.

• Ej buntade med band. Inga överläggs- och under-

läggsark.

• Bilagor som är sammanklibbade av tryckfärger, lim, 

elektrisk laddning eller som är fuktiga kan ej hanteras.

• Bilagor som levereras med hundöron eller runda 

ryggar går ej att bearbeta.

• Ibladningsprodukter som ej går att bunta kan le-

vereras i kartonger, vilka måste vara lätta att öppna. 

Kartongerna packas på EURO-pall.

• Produkter i bilagor, t.ex. vykort, skall vara klistrade 

inuti bilagan.

• Centrerad i huvud eller fot.

• Falsade bilagor skall ha falsen på den långa sidan.

LEVERANSDAG

Trycksaken skall levereras senast tre arbetsdagar före 

distributionsdagen, tidigast fem arbetsdagar innan 

utgivning. Vid tidigare leverans debiteras kostnad för 

lagerhållning. Annonsmärkning ska utföras enligt de 

riktlinjer som fastställts av TU.

LEVERANSADRESS

För leveransadresser av materialet, se orderbekräftelse 

eller kontakta ansvarig säljare.
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Förpacknings- och leveransinstruktion

För en väl fungerande ibladning är det viktigt att 

ibladningsgodset förpackas och levereras enligt våra 

anvisningar.

FÖRPACKNING

Bilagorna skall levereras på sådant sätt att de kan be-

arbetas direkt utan tillkom-mande förberedelser. Detta 

innebär bl.a:• Ibladningsprodukterna skall levereras 

buntvis på pall. Läggen skall vara raka och jämnstötta 

samt ha en höjd på ca 100 mm vilket innebär nedan-

stående antal ex-emplar per lägg.

ANTAL SIDOR EXEMPLAR PER LÄGG

4-6 200 ex

6-10 80-100 ex

10-16 70-90 ex

16-24 50-80 ex

24-30 40-50

• Ej buntade med band. Inga överläggs- och under-

läggsark.

• Bilagor som är sammanklibbade av tryckfärger, 

lim, elektrisk laddning eller som är fuktiga kan ej 

hanteras.

• Bilagor som levereras med hundöron eller runda 

ryggar går ej att bearbeta.

• Ibladningsprodukter som ej går att bunta kan 

levereras i kartonger, vilka måste varalätta att öpp-

na. Kartongerna packas på EURO-pall.

• Produkter i bilagor, t.ex. vykort, skall vara klistrade 

inuti bilagan. Centrerad i huvud eller fot.

• Falsade bilagor skall ha falsen på den långa sidan.

CITYPAKETETS MATERIALSPECIFIKATION FÖR 
IBLADNING

PALLNING

Använd standard EURO-pall med måtten 120 x 80 cm

Pallen förses med underlägg.

Buntar får ej placeras utanför pallens yta.

I varje hörn av den färdiga pallen placeras skyddande 

kartong för att undvika skador på ibladningsproduk-

terna.

Pallen slås in i plastfilm.

Pallen förses med trälock med samma mått som 

pallen.

Pallen kryssbandas. Helst med plastband.

LEVERANS

Leverans av ibladningsgods måste följas av en följese-

del med följande uppgifter:

• Produktnamn

• Utgivningsdatum

• Tidning i vilken produkten skall ibladas

• Uppdragsgivare (beställare)

• Avsändare och mottagare

• Antal ex per lägg

• Antal pallar

• Totalt antal ibladningsprodukter

• Dessutom märks varje pall med samma uppgifter 

kompletterat med uppgift om antalet ibladnings-

produkter per pall.

Max.höjd på lastbil vid leverans 4,40 mIbladningsgods 

som är skadat vid leveransen kommer att returneras 

till avsändaren alternativt till uppdragsgivaren.Iblad-

ningsgods skall levereras 3 dagar före utgivnings-

dagen. Vid tidigare leverans faktureras kostnad för 

lagerhållning.


