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Wytyczne dotyczące zamówień na etykiety IML 
 

 Etykiety IML są możliwe do wykonania na wiadrach Gripline-D 12L i Gripline-D 20L. 

 IML 12L jest dostępny dla ćwiartki etykiety o wymiarach 215 x 194/230 mm, etykiety o wymiarach podwójnej ćwiartki (2x 

ćwiartka) i etykiety pełnego owinięcia o wymiarach 215 x 764/903 mm. Dokładne wymiary i wizualizacja dostępne są w 

załączniku. 

 IML 20L jest dostępny dla ćwiartki etykiety o wymiarach 254 x 229/274 mm, etykiety o wymiarach podwójnej ćwiartki (2x 

ćwiartki) i etykiety pełnego owinięcia o wymiarach  330 x 898/1072 mm.  Dokładne wymiary i wizualizacja dostępne są w 

załączniku. 

 Etykieta IML jest możliwa do wykonania w różnych wariantach kolorystycznych: od jednego koloru aż do etykiet w 

pełnym wymiarze kolorów (4 kolory),  z 2 kolorami dodatkowymi (jeśli specyfika logo klienta zawiera tzw. kolory własne, 

indywidualne). 

 Stworzenie grafiki etykiet IML jest obowiązkiem klienta. 

 Grupa Berdal oferuje możliwość pomocy przy tworzeniu grafiki, przy czym ostateczna odpowiedzialność spoczywa na 

kliencie przez cały czas. 

 Wiadra i etykiety IML mogą być w razie potrzeby podzielone na cenę zakupu wiadra i koszty marketingu (cenę etykiety 

IML), mogą być dwoma oddzielnymi numerami artykułów i zafakturowane osobno. 

 Ilość zamówionych etykiet IML specyficznych dla klienta musi być wykorzystana maksymalnie w ciągu 6 miesięcy. 

 Wielkość zamówienia Państwa kubłów IML ma tolerancję dostawy ± 10%. 

 Etykiety IML specyficzne dla klienta są wprowadzane do produkcji dopiero po pisemnej akceptacji projektu przez klienta. 

 Etykiety IML dostosowane do potrzeb klientów są przechowywane w magazynie przez grupę Berdal przez maksymalnie 6 

miesięcy - bez dodatkowych kosztów. Następnie Grupa Berdal pobierze opłaty za zapasy i koszty magazynowania. 

 Niewykorzystane etykiety IML specyficzne dla klienta są niszczone po 12 miesiącach z powodu maksymalnego okresu 

trwałości jakości etykiet. 

 Średni czas realizacji produkcji etykiet IML wynosi 2 tygodnie po zatwierdzeniu projektu. Ponadto czas produkcji 

obejmuje również czas potrzebny na produkcję wiader, co zależy od wielkości zamówienia i planów produkcyjnych. 

Klient na bieżąco będzie informowany o terminach realizacji poszczególnych części zamówienia. 
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Wytyczne dotyczące tworzenia projektu etykiet 
IML 

 

 Pliki IML są wysyłane pocztą e-mail (maksymalnie 10 Mb) lub wysyłane przez wetransfer.com. 

 Pliki IML są dostarczane w formacie ADOBE PDF. 

 Prace graficzne należy dostarczyć zgodnie z rysunkiem i wymiarami etykiet dostarczonymi przez grupę Berdal. 

 Na rysunku etykiety klient musi wziąć pod uwagę linię horyzontu (czerwona linia kształtu grafiki), nadruk (nadmiar 

obrazu 5 mm z grafiką malejącą) i strefę bez tekstu (co najmniej 3 mm od linii horyzontu). 

 Minimalny rozmiar tekstu to 7 pkt przy szerokości linii co najmniej 0,20 mm. 

 Obrazy muszą mieć co najmniej efektywną rozdzielczość 300 dpi. Logo 2400 dpi. Zdjęcia należy przesyłać w trybie CMYK. 

 W kompozycji można zastosować maksymalnie pełny kolor + 2 kolory dodatkowe, w tym 2 razy biel UV dla 

przezroczystego materiału. 

 Kody kreskowe powinny mieć współczynnik skalowania wynoszący co najmniej 80% i co najwyżej 200%. 

 Eksport PDF najlepiej przesłać w formacie dokumentu; „PDF / X-4: 2008”. 

 Klient zawsze otrzymuje dowód wykonania grafiki we właściwej krzywej. Produkcja grafiki i etykiety może zostać 

uruchomiona tylko po pisemnej akceptacji tego dowodu. 
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Przykłady tworzenia grafik 

 

  ŹLE        DOBRZE 
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Wymiary kształtów etykiet dla wiader 12L 

Ćwiartka etykiety 

 

Pełna etykieta 
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Wymiary kształtów etykiet dla wiader 20L 

Ćwiartka etykiety 

 

 

Pełna etykieta 
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