
LIITEOHJE
Liitteet on toimitettava painoon  

4 arkipäivää ennen liitteistystä eli  
päätuotteen painopäivää. 

A: 90–280 mm

B
: 

9
0

–
4

0
0

 m
m

SIVUMÄÄRÄT
Liitteistys keloilta (minimi 200 x 270 mm)

• tabloid 8–160 sivua 
• brodsheet 4–128 sivua 

Liitteistys käsisyöttöasemalta (minimi 90 x 90 mm)
• yksittäinen arkki (2 sivua) 
• tabloid 4–128 sivua 
• brodsheet 4–96 sivua 

Minimi: 90 mm (A) x 90 mm (selkä, B) 
Max: 280 mm (A) x 400 mm (selkä, B). 

Kuitenkin korkeintaan päätuotteen kokoinen. 
Saman liitteen taittotarkkuus ja  
koko saavat heittää korkeintaan +/- 2 mm.

PAPERILAATU TUOTTEITTAIN
A4 min 120 g/m²
4 sivuinen min  60 g/m² 
8-12-sivuinen min  55 g/m²

Yli 16-sivuisen paperina voi  
käyttää alhaisempia m2 painoja. 

NIDONTA/SIDONTA
Tuote voi olla nidottu (stiftattu). Jos tuote on liimasidottu, pitää sen soveltuvuudesta liitteistykseen  
neuvotella painon kanssa. 

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 ja se on sidottava niin, ettei se vaurioidu kuljetuksen
aikana. Liitteitä ei saa laittaa häkkiin tai rullakkoon.

Pienikokoiset ja hankalasti lavattavat liitteet pakataan laatikoihin. Liitteet pakataan johdonmukaisesti  
samoin päin kaikkiin laatikoihin 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 ylimääräisestä käsittelystä veloitamme 65 
euro/h. Alv 0 %. Yhteyshenkilö ilmoittaa huomatusta ongelmasta viipymättä asiakkaalle

HUOM! Ei lavoja päällekkäin autoon. 
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MUUALLA PAINETUT LIITTEET



LIITEOHJE
Liitteet on toimitettava painoon  

4 arkipäivää ennen liitteistystä eli  
päätuotteen painopäivää. 

MANUN LIITE MAHDOLLISUUDET

Tabloid 280 mm x 400 mm
Leikattu tabloid min. 189 mm x 260 mm   
 max. 260 mm x 380 mm
Mini 184 mm x 260 mm
Broadsheet 560 mm x 800 mm
A4 210 mm x 297 mm

BROADSHEET

TABLOID

A4
MINI

LIITTEISTYSVARA
• 200 kpl  (3 000 kpl asti)
• 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 liitteistysvaraa 3 %. 

LÄHETYSLISTA
Liite-erän lähetteestä tulee ilmetä seuraavat tiedot:

• lehden nimi ja päivämäärä
• liitteen nimi
• kokonaismäärä
• kpl/lava
• lavamäärä
• toimittajan yhteyshenkilö, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
• eri liiteversiot pakataan eri lavoille

TOIMITUSAIKA
Liitteet on toimitettava painoon 4 arkipäivää ennen liitteistystä eli päätuotteen painopäivää. 
 

Toimitusosoite
Alma Manu Oy, 
Patamäenkatu 9
Lastausovet 14–16
33900 Tampere 

Lähetyslistaan tiedot: päätuote, ilmestymispäivä, liitteen nimi ja toimitettava määrä.


