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Richtlijnen voor IML bestellingen 

De Berdal Group biedt u de mogelijkheid aan om uw emmers te voorzien van een IML-label. IML staat voor In Mould Labeling; een 

unieke techniek om tijdens de productie een label aan te brengen op uw emmer om deze als een belangrijke marketingtool in te 

kunnen zetten uw brand of uiting te versterken. Van een relatief eenvoudig 1-kleuren bedrijfslogo tot en met een volledig full color 

label, alles is mogelijk!  

 

De IML-opties die de Berdal Group u biedt zijn uniek, maar ook complex. Daarom treft u bijgaand de richtlijnen aan waar u aan 

dient te voldoen om uw marketinguiting tot een succes te maken. 

 

Uw verkoopteam staat ten alle tijden voor u gereed u te ondersteunen om uw wensen te realiseren. 

 

 IML is beschikbaar voor de Gripline Durable 12L & 20L emmers. 

 

 IML 12L is beschikbaar voor een kwart label (215 x 194/230 mm), 2x een kwart label en voor een full wrap label (215 x 764/903 

mm). Zie hiervoor bijgevoegde kapvormen. 

 

 IML 20L is beschikbaar voor een kwart label (254 x 229/274 mm), 2x een kwart label en voor een full wrap label (330 x 898/1072 

mm). Zie hiervoor bijgevoegde kapvormen. 

 

 IML is beschikbaar vanaf 1-kleur tot en met full colour inclusief 2 steunkleuren. 

 

 Artwork voor IML labels is de verantwoordelijkheid van u als relatie van de Berdal Group. 

 

 Berdal Group biedt de mogelijkheid om te bemiddelen in artwork, waarbij de eindverantwoordelijkheid ten alle tijden bij u als 

relatie blijft. Indien artwork door de Berdal Group gecoördineerd wordt – uitgevoerd door ons externe marketingcommunicatie 

bureau - dan geldt hiervoor een tarief van €90,00 per uur. Voor het “curven” van een standaard aangeleverd bestand geldt een 

tarief van €75,00 per bestand. 

 

 IML labels en emmers kunnen – indien gewenst voor bijvoorbeeld onderverdeling in inkoopprijs emmer & marketingkosten - twee 

separate artikelnummers zijn, en kunnen eventueel separaat gefactureerd worden. 

 

 De bestelhoeveelheid van uw klant specifieke IML labels is maximaal het verbruik van 6 maanden. 

 De bestelhoeveelheid van uw IML-emmers heeft een uitlever tolerantie van ± 10%. 

 Klant specifieke IML labels worden alleen in productie genomen na uw schriftelijke goedkeuring van het design. 

 

 Klant specifieke IML labels worden maximaal 6 maanden – zonder extra kosten - op voorraad gehouden door de Berdal Group. 

Hierna zal de Berdal Group kosten in rekening brengen voor voorraad en opslag. 

 

 Ongebruikte klant specifieke IML labels worden na 12 maanden vernietigd in verband met de maximale houdbaarheid van de 

kwaliteit van de labels. 

 

 De gemiddelde doorlooptijd voor de productie van de IML labels is 2 weken na goedkeuring van het artwork. Hierbij komt dan nog 

de productietijd van de emmers (welke afhankelijk is van aantallen en planning). Uw verkoopteam zal u per productie op de hoogte 

houden van de dan actuele planning en mogelijkheden. 
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Richtlijnen voor IML artwork 

 

 IML bestanden worden gemaild (maximaal 10Mb) of per wetransfer.com verstuurd. 

 

 IML bestanden worden aangeleverd in Adobe PDF-formaat. 

 

 Artwork dient aangeleverd te worden passend in de door de Berdal Group vooraf aangeleverde labeltekening & -afmetingen. 

 

 In deze labeltekening dient u rekening te houden met de keyline (rode lijn van de vorm van het artwork), de overdruk ( 5 mm 

overtollig beeld bij aflopend artwork) en een tekstvrije zone (minimaal 3 mm vanaf de keyline). 

 

 De minimum afmetingen van tekst is 7 pt met een lijnbreedte van minimaal 0,20 mm. 

 

 Afbeeldingen dienen minimaal een effectieve resolutie te hebben van 300 dpi. Logo’s 2400 dpi. Afbeeldingen dienen aangeleverd 

te worden in CMYK-modus. 

 

 Er mag maximaal full color + 2 steunkleuren worden gebruikt in het artwork, met inbegrip van 2 keer UV-wit voor transparant 

materiaal. 

 

 Barcodes dienen een schaalfactor van minimaal 80% en maximaal 200% te hebben. 

 

 PDF-export dient bij voorkeur aangeleverd te worden in documentformaat: “PDF/X-4:2008”. 

 

 U ontvangt altijd een drukproef van het artwork in de juiste curve. Alleen na schriftelijke goedkeuring van deze drukproef kan het 

artwork en de labelproductie definitief in opdracht genomen worden. De eerste drukproef is gratis, voor eventuele aanpassingen 

van extra drukproeven wordt een tarief van €100,00 in rekening gebracht. 
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Voorbeelden Artwork do’s & don’ts 

 

   Don’t       Do 
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Afmetingen kapvormen 12L 

Kwart label 

 

Full Wrap 
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Afmetingen kapvormen 20L 

Kwart label 

 

 

Full Wrap 
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