
DATAFORMATDATAFORMAT

Side 1 fra 2

Foldekort, liggende formatFoldekort, liggende format
8,5 x 5,58,5 x 5,5 cmcm •• Falset 1 gangFalset 1 gang •• 4 Sider4 Sider
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Dataformat
(inkl. 2,00 mm beskjæring):
17,40 x 5,90 cm

Sluttformat (åpen):
17,00 x 5,50 cm

Sluttformat (lukket):
8,50 x 5,50 cm

SikkerhetsavstandSikkerhetsavstand
4 mm: Avstand fra teksten/
informasjonen til kanten på
sluttformatet, dette hindrer uønsket
beskjæring.

Sikkerhetsavstand

Falselinje

Beskjæringsmonn

Vennligst legg merke tilVennligst legg merke til
følgende:følgende:

Legg til beskjæringstillegg og
sikkerhetsavstand som angitt.

Bakgrunnsfarger, bilder eller
grafikk legges helt ut til kanten av
dataformatet.

Under produksjonen kan det
oppstå toleranser på grunn av
kutting, stansing og falsing.

Denne skissen er ikke i riktig
målestokk.

Krav til dine trykkfiler finner du
under menypunktet �Trykkdata�
på www.onlineprinters.no



DATAFORMATDATAFORMAT

Side 2 fra 2

Foldekort, liggende formatFoldekort, liggende format
8,5 x 5,58,5 x 5,5 cmcm •• Falset 1 gangFalset 1 gang •• 4 Sider4 Sider
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Innvendig side

55,00 mm

59,00 mm
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Dataformat
(inkl. 2,00 mm beskjæring):
17,40 x 5,90 cm

Sluttformat (åpen):
17,00 x 5,50 cm

Sluttformat (lukket):
8,50 x 5,50 cm

SikkerhetsavstandSikkerhetsavstand
4 mm: Avstand fra teksten/
informasjonen til kanten på
sluttformatet, dette hindrer uønsket
beskjæring.

Sikkerhetsavstand

Falselinje

Beskjæringsmonn

Vennligst legg merke tilVennligst legg merke til
følgende:følgende:

Legg til beskjæringstillegg og
sikkerhetsavstand som angitt.

Bakgrunnsfarger, bilder eller
grafikk legges helt ut til kanten av
dataformatet.

Under produksjonen kan det
oppstå toleranser på grunn av
kutting, stansing og falsing.

Denne skissen er ikke i riktig
målestokk.

Krav til dine trykkfiler finner du
under menypunktet �Trykkdata�
på www.onlineprinters.no


