
Koko 99 x 124 mm (leveys x korkeus) 250 g pussissa ja 75 x 100 mm 75 g minipussissa.  Myös muut
koot mahdollisia pussien mittojen rajoissa.
Painokelpoinen pdf, jossa mukana 3 mm bleed ja leikkausvaramerkit. Esimerkiksi Canva.comissa voi
tehdä ilmaiseksi ohjeen mukaisia tiedostoja.
Tarvittaessa värimääritys CMYK-värein (ei pakollinen)
Etiketin reunoilla ei tarkkuutta vaativaa kuviota, kuten ohuita kehyksiä, koska arkin leikkaus elää aina
vähän.
Etiketti painetaan mattapintaiselle tasaiselle paperille.
Etiketti voi sisältää Helsingin Kahvipaahtimon logon. Painokelpoiset logotiedostot saa pyydettäessä.
Etiketin toimitus osoitteeseen info@helsinginkahvipaahtimo.fi tai suoraan yhteyshenkilöllesi.

Aki Aunola 

LISÄTIETOJA JA TILAUKSET

Tilaukset helposti myös verkkokaupasta www.helsinginkahvipaahtimo.fi

aki.aunola@helsinginkahvipaahtimo.fi, 044 561 7897

Ohje oman etiketin tekemiseen

Leikkausvaramerkit
osoittavat toivotun

leikkauskohdan.
Huomioi, että

digipainossa leikkaus
elää aina vähän.

Bleed tarkoittaa, että
värit ja kuviot jatkuvat

yli toivotun
leikkauskohdan.



The size of the label is 99 x 124 mm (width x height) for a 250 g bag and 75 mm x 100 mm for a 75 g
bag. Other sizes are possible within the limits of the bag dimensions.
Print quality pdf, with a bleed of 3 mm and crop marks. You can make this kind of files for free in
Canva.com.
Colour requirements in CMYK (not obligatory).
The edges of the label must not contain objects requiring exact cutting, such as frames. The cutting
is never 100 % exact.
The label is printed on smooth matte paper.
The label may contain the logo of Helsingin Kahvipaahtimo. Print quality logos will be delivered upon
request.
Please, send the ready label to info@helsinginkahvipaahtimo.fi or directly to your contact.

Aki Aunola 

MORE INFORMATION AND ORDERS

You can order easily in our webshop at www.helsinginkahvipaahtimo.fi

aki.aunola@helsinginkahvipaahtimo.fi, +358 44 561 7897

Instructions for Making a Label

Crop marks show the
intended cutting

position. Note that
cutting is not exact

when printing
digitally.

Bleed means that
colours and other

design objects span
over the edge of the

label.


