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STIFTATUT TUOTTEET
Sidotut liitteet
Sijoitus

Liitteet voidaan sitoa keskiaukeamalle, painoarkkien väliin tai kannen päälle.

Koko

Minimi
Maksimi

115x200 mm
päätuotteen koko

Paperi

4 sivua
6–8 sivua
12–16 sivua

minimi 100 g/m²
minimi 80 g/m²
minimi 60 g/m²

maksimi 250 g/m²
maksimi 150 g/m²
maksimi 130 g/m²

Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.
Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla ja ulkoreunassa.
Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja ulkoreunassa. Alareunan on oltava
puhtaaksileikattu.
Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvara: 4 mm ylhäällä. Muiden reunojen on oltava puhtaaksileikattuja.
HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.
Yli 6-sivuisten liitteiden sivut pitää olla yläpäästä kiinni.

Liimaraitaliitteet
Sijoitus

Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta päällimmäistä arkkia.
Etäisyys selästä min. 6 mm, alareunasta min. 10 mm ja ylä/ulkoreunasta min. 20 mm.
1—2 liitettä

Koko

Minimi
Maksimi

60x80 mm
210x210 mm (tai 30 mm päätuotetta kapeampi)

Paperi

2 sivua
4 sivua
6-8 sivua
12-16 sivua

minimi 130 g/m², A6 minimi 170 g/m², maksimi 250 g/m²
minimi 100 g/m²
maksimi 250 g/m²
minimi 80 g/m²
maksimi 150 g/m²
minimi 60 g/m²
maksimi 130 g/m²

Tuotenäytteet

Saumojen kestävyys 1.000 kg
Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen
Maksimipaino 20 g

A5-tuotteisiin ei voida liittää liimaraitaliitteitä.
Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.
Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista,
asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan ehdotus uudesta sijoituspaikasta.

Irtoliitteet
Sijoitus

Irtoliitteitä voidaan liitteistää vain yli 16-sivuisen päätuotteen sisään.
Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset.
Irtoliitteitä voidaan laittaa enintään neljä kappaletta yhteen määrittelemättömään väliin.
Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta.

Koko

Minimi
Maksimi
Maksimipaksuus

Paperi

2 sivua
minimi 115 g/m², A5 minimi 130 g/m², A6 minimi 170 g/m², maksimi 250 g/m²
4 sivua
minimi 100 g/m²
maksimi 200 g/m²
6–8 sivua
minimi 80 g/m²
maksimi 150 g/m²
12–16 sivua
minimi 60 g/m²
maksimi 130 g/m²
Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m².

A6 (105x148 mm)
20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote
2 mm

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.
Selektiiviliitteistys mahdollinen, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.
HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

Osoitteistus
Inkjet-osoitteistus, tulostus vaakasuunnassa takakanteen.
Selektiivisyyden ohjaus, HUOM! Stiftauslinjoissa on eroja, joten tarkista tiedot yhteyshenkilöltäsi.
Tulostus vaakasuunnassa takakanteen
Osoitekenttä vähintään 200x25 mm tai 140x35 mm.

Niput
Yksi vyöte tai ristisidonta
Nippumuovitus

LIIMASIDOTUT TUOTTEET
Sidotut liitteet
Sijoitus

Liitteet voidaan sitoa painoarkkien väliin tai kannen ja sisuksen väliin.

Koko

Minimi
Maksimi

Paperi
2 sivua
		
		
4 sivua
6–8 sivua
12–16 sivua

115x140 mm
päätuotteen koko
minimi 130 g/m² (päätuotteen kokoinen liite painoarkkien väliin) ja
170 g/m² (päätuotteen kokoinen liite kannen ja sisuksen väliin),
170 g/m² (A6), maksimi 250 g/m²
minimi 100 g/m²
maksimi 250 g/m²
minimi 80 g/m²
maksimi 150 g/m²
minimi 60 g/m²
maksimi 130 g/m²

Päätuotteen kokoisten liitteiden leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, alhaalla, ulkoreunassa ja sidontareunassa.
Päätuotetta matalamman ja päätuotteen levyisen liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä, ulkoreunassa ja sidontareunassa. Alareunan on oltava puhtaaksileikattu.
Päätuotetta matalamman ja kapeamman liitteen leikkuuvarat: 4 mm ylhäällä ja sidontareunassa. Muiden reunojen on oltava
puhtaaksileikattuja.
HUOM! Alle 297 mm korkeiden tuotteiden yläleikkuuvara saattaa poiketa 4 mm:stä, joten tarkista leikkuuvara yhteyshenkilöltäsi.

Liimaraitaliitteet
Sijoitus

Arkin ensimmäiselle sivulle lukuun ottamatta ensimmäistä sisusarkkia. 1–2 liitettä
Sijoitus oheisen ohjeen mukaan.

Koko

Minimi
Maksimi

Paperi

2 sivua
A5 minimi 130 g/m², A6 minimi 170 g/m²,
		
maksimi 250 g/m²
4 sivua
minimi 100 g/m²
maksimi 250 g/m²
6-8 sivua
minimi 80 g/m²
maksimi 150 g/m²
12-16 sivua
minimi 60 g/m²
maksimi 130 g/m²

Tuotenäytteet

Saumojen kestävyys 1.000 kg
Maksimipaksuus 2 mm materiaalista riippuen
Maksimipaino 20 g

60x80 mm
200x270 mm riippuen sijoittelusta, liitteen
on oltava vähintään 50 mm kapeampi ja
matalampi kuin päätuote.

A5-tuotteiden liitteistämisessä on rajoituksia, toimivuus on tarkistettava tapauskohtaisesti.
Toimita yhteyshenkilöllesi liite- ja sen sijoitusmalli hyvissä ajoin. Sijoitustoleranssi
on ± 4 mm. Jos sijoitus vaatii korjaamista, asiakkaalle ilmoitetaan siitä ja toimitetaan
ehdotus uudesta sijoituspaikasta.
Kortin vasemman alakulman on osuttava vihreällä merkittyyn alueeseen.
Liimaraidan maksimietäisyys sidontareunasta on 115 mm.

Irtoliitteet
Sijoitus

Irtoliitteitä voidaan laittaa enintään neljä kappaletta yhteen määrittelemättömään väliin.
Useampisivuiset liitteet liitteistetään niin, että niiden selät ovat päätuotteen selän suuntaiset.
Liitteiden yhteispaksuus voi olla 5 mm, kuitenkin maksimissaan puolet päätuotteen paksuudesta.

Koko

Minimi
Maksimi
Maksimipaksuus

Paperi

2 sivua
minimi 115 g/m², A5 minimi 130 g/m², A6 minimi 170 g/m², maksimi 250 g/m²
4 sivua
minimi 100 g/m²
maksimi 200 g/m²
6–8 sivua
minimi 80 g/m²
maksimi 150 g/m²
12–16 sivua
minimi 60 g/m²
maksimi 130 g/m²
Maksimisivuluku on 64, jolloin maksimipaperi on 50 g/m².

A6 (105x148 mm)
20 mm kapeampi ja matalampi kuin päätuote
2 mm

A5- ja A4L-tuotteisiin ei voida liittää irtoliitteitä.
HUOM! Irtoliitteiden määrää voidaan lisätä pakkauslinjalla yksittäismuovituksen yhteydessä.

Osoitteistus
Inkjet-osoitteistus, tulostus vaakasuunnassa takakanteen.
Tulostus vaakasuunnassa takakanteen
Osoitekenttä vähintään 200x25 mm tai 140x35 mm.

Niput

Yksi vyöte tai ristisidonta
Nippumuovitus										

LIITEKOMBINAATIOT
Huomioitavia seikkoja
Kombinaatiot koskevat sekä stiftattuja- että liimasidottuja tuotteita, jos ei erikseen muuta mainita.
Hyväksyttävät kombinaatiot
ilman eri yhteydenottoa
		
		
		
		
		

Liimaraita (myös tuotenäyte) ja 1-2 ohutta irtoliitettä

Varmista seuraavat
kombinaatiot yhteyshenkilöltäsi
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

4 irtoliitettä, joiden yhteispaksuus huomattava

1-3 irtoliitettä (kortti tai muuten ohut liite)
2 liimaraitaliitettä jos korkeintaan toinen on tuotenäyte
1 paksu irtoliite stiftattuun lehteen

2 tuotenäytettä – Tuotenäytteiden sijoittelu
viereisen kuvan mukaisesti ristikkäin
2 tuotenäytettä ja irtoliite – Tuotenäytteiden
sijoittelu lehden etuosaan viereisen kuvan mukaisesti
ristikkäin. Lisäksi lehden lopussa on oltava vähintään
64 sivua, johon väliin irtoliite liitteistetään.

Jos 2 tuotenäytettä –
sitomo määrittelee tuotenäytteiden sijainnin sivuilla
kuvan mukaisille alueille

Tuotenäyte ja suurikokoinen tai paksu irtoliite.
Paksut irtoliitteet liimasidotussa lehdessä –
yhteispaksuus huomattava tai yksittäinen paksu liite.

PAKKAUS- JA TOIMITUSOHJEET
Toimitusaika
Kaikista liitteistä ilmoitetaan yhteyshenkilölle.
Liitteet toimitetaan Hansaprint Oy:n liitevarastoon vähintään neljä päivää, muttei kuitenkaan yli 14 päivää
ennen liitteistyksen alkamista.
Varastointihinta on 10,50 euroa/lava/kuukausi. Alv 0 %.

Toimitussaate
Liite-erän lähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:
		 lehden/lehtien nimi ja numero/numerot
		 liitteen nimi
		 mahdollinen koodi/versio
		kokonaismäärä
		 määrä/lava, lavamäärä
		 toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Eri koodeja sisältävät liitteet pakataan eri lavoille.

Toimitusosoite
Hansaprint Oy
Länsikaari 15 F
20240 TURKU

Pakkaus
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.
Tuotenäytteet pakataan kaikki samoin päin pystyyn, ja liitetään pahvi kerrosten ja rivien väliin.
Liitteiden tyypin ja muodon on taattava niiden käsittely ilman ylimääräistä valmistelua.
Huonosti tai väärin pakattujen tai kuljetuksessa vaurioituneiden liitteiden käsittelystä aiheutuu tuotantohäiriöitä, jotka tuovat lisäkustannuksia. Liitteiden inventoinnista, järjestämisestä tai muusta käsittelystä veloitamme
63,50 euro/h. Alv 0 %.
Yhteyshenkilö ilmoittaa huomatusta ongelmasta viipymättä asiakkaalle.

Muuta
Liitteistyksen jälkeen ylimääräiset liitteet hävitetään, ellei toisin ole sovittu.
Ylimääräiset liitteet voidaan palauttaa tai varastoida, jolloin kuljetus- ja varastointikustannuksista vastaa
asiakas.

