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2-sivuinen rouhittu liite
- Liimanidottu päätuote.
- Päätuotteen koko A5 tai A4 
 johdannaisineen.
Liitteen koko
- Maksimi: lehden koko (+työvarat) 
- Minimi: 115 mm leveys x 160 mm korkeus 
 (+ työvarat)
Huom! Lehteä pienemmän liitteen 
maksimipaksuus 1 mm.
Liitteen paperi
- Maksimi: 300 g/m².
- Minimi: 150 g/m²
 Liitemateriaalin on oltava taipuisa
Liitteen muoto
- Vähintään kaksi suoraa kulmaa. 
- Vähintään yksi suora sivu.
Liitteen paikka päätuotteen sisällä
- Kansisivut mukana sivunumeroinnissa: 
 liitteen paikka sivuvälissä 18–19 tai 34–35 tai 
 50–51 tai 66–67 tai 82–83 tai 98–99 jne. 
 16 sivun välein.
- Kansisivut eivät mukana sivunumeroinnissa: 
 liitteen paikka sivuvälissä 16–17 tai 32–33 tai  
 48–49 tai 64–65 tai 80–82 tai 96–97 jne. 
 16 sivun välein.
Tapauskohtaisesti ja päätuotteen kokonais-
sivumäärästä riippuen muutkin sijoituspaikat 
mahdollisia!
Liite rouhitaan joko päätuotteen yläreunan tai 
alareunan tasaan.
Lisätietoja
- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa  
 päätuotteen aikataulusta – tarkista asia 
 kirjapainosta!
- Mahdollinen perferointi ei voi olla 23 mm 
 lähempänä lehden liimaselkää.
Huomioarvoa lisäät
- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle 
 materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai  
 muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohde- 
 lakkauksen, folioinnin, preglauksen, 
 perferoinnin tai muun erikoiskäsittelyn.

2-sivuinen täysikokoinen liite
300 g/m² paperi

2-sivuinen täysikokoinen liite
kiiltävä kohdelakka

2-sivuinen täysikokoinen liite
tuoksunäyte
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2-sivuinen perforoitu liite 2-sivuinen muotoonstanssattu liite
+ perusliite

4 x 2-sivuinen liite viuhkana
(voi olla 6-sivuinen, 10-sivuinen jne.)
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2-sivuinen kuultopaperiliite
+ perusliite

2-sivuinen kapea liite 2-sivuinen kapea liite

2-sivuinen matala liite

2-sivuinen muovikalvoliite
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4-sivuinen rouhittu liite
- Liimanidottu päätuote.
- Päätuotteen koko A5 tai A4 johdannaisineen.
Liitteen koko
1. selkätaitteestaan rouhittava liite
- Maksimi: lehden koko (+työvarat) 
- Minimi: 115 mm leveys x 160 mm korkeus (+työvarat)
2. äärireunastaan rouhittava lieveliite
- Maksimi: 
 Rouhittava sivu 3 mm lehteä kapeampi x 
 lehden korkeus (+työvarat) 
 Lievesivu 26 mm lehteä kapeampi x 
 lehden korkeus (+työvarat) 
- Minimi: 
 Rouhittava sivu 115 mm lev. x 160 mm kork. (+työvarat) 
 Lievesivu 65 mm lev. x 160 mm kork. (+työvarat)
Huom! Lehteä pienemmän liitteen maksimipaksuus 1 mm.
Liitteen paperi
- Maksimi: 250 g/m². 
- Minimi: 100 g/m²
 Liitemateriaalin on oltava taipuisa
Liitteen muoto
- Rouhittavassa sivussa vähintään kaksi suoraa kulmaa. 
- Rouhittavassa sivussa vähintään yksi suora sivu.
Liitteen paikka päätuotteen sisällä
Liite on tasattava joko lehden yläreunan 
tai alareunan tasaan. 
Kansisivut mukana sivunumeroinnissa: 
- liitteen paikka sivuvälissä 18–19 tai 34–35 tai 50–51  
 tai 66–67 tai 82–83 tai 98–99 jne. 16 sivun välein.
Kansisivut eivät mukana sivunumeroinnissa: 
- liitteen paikka sivuvälissä 16–17 tai 32–33 tai 48–49  
 tai 64–65 tai 80–82 tai 96–97 jne. 16 sivun välein.
Tapauskohtaisesti ja päätuotteen kokonaissivumäärästä 
riippuen muutkin sijoituspaikat mahdollisia!
Liite tasattava joko lehden yläreunan tai alareunan tasaan.
Lisätietoja
- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa pää- 
 tuotteen aikataulusta – tarkista asia kirjapainosta!
- Mahdollinen perferointi ei voi olla 23mm lähempänä  
 lehden liimaselkää.
Huomioarvoa lisäät
- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle 
 materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohdelakkauksen,  
 folioinnin, preglauksen, perferoinnin tai muun erikois- 
 käsittelyn.

4-sivuinen täysikokoinen liite
UV-lakka

4-sivuinen lieveliite (gatefolder)

4-sivuinen pienempi liite
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4-sivuinen stiftattu liite
- Stiftattu päätuote.
- Päätuotteen koko A5, A4 tai A3 
 johdannaisineen.
Liitteen koko
- Maksimi: lehden koko (+työvarat) 
- Minimi: 115 mm x 200 mm (+ työvarat)
Liitteen paperi
- Maksimi: 250 g/m².
- Minimi: 100 g/m²
 Liitemateriaalin on oltava taipuisa
Liitteen muoto
- Vähintään kaksi suoraa kulmaa. 
- Vähintään yksi suora sivu.
Liitteen paikka päätuotteen sisällä
1. Päätuotteen keskiaukeamalla
2. Päätuotteen painoarkkien välissä.
2 liitesivua sijoittuu ennen keskiaukeamaa ja 2 
liitesivua keskiaukeaman jälkeen.
Liite on tasattava joko lehden yläreunan tai 
alareunan tasaan.
Lisätietoja
- Liitteen aineisto- ja painoaikataulu voi poiketa  
 päätuotteen aikataulusta – tarkista asia 
 kirjapainosta!
Huomioarvoa lisäät
- Painattamalla liitteen selvästi erilaiselle 
 materiaalille, kuin mille itse lehti on painettu.
- Tekemällä liitteestä poikkeavan kokoisen tai  
 muotoisen.
- Tilaamalla liitteeseen erikoislakan, kohde- 
 lakkauksen, folioinnin, preglauksen, 
 perferoinnin tai muun erikoiskäsittelyn.

4-sivuinen täysikokoinen liite
keskiaukeama, eri paperi


