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FÖRPACKNINGS- OCH BUNTNINGSINSTRUKTION FÖR TRYCKERIERNA 
Suomen Suoramainonta Oy (SSM) 
 
Verksamhetsform SSM går alltid tillsammans med tryckeriet igenom nedanstående punkter förrän slutliga 

trycksarbetet uppgörs. Dessa instruktioner bör alltid efterföljas ifall inte annat 
överenskommits. 

 
Modellexemplar Tryckeriet skickar tre (3) modellexemplar av produkterma till SSM. 
 
Buntar Utskicken måste alltid vara vikta i A4- storlek, oavsett antal sidor.  

Minsta storlek är 90 x 130 mm och största 320x230 mm.  
 
 Buntarna bör vara jämnfalsadet för att få jämna buntar inför packning, transport och 

lastning. Expempelvis en bunt på 100 st skall vara falsad i buntar på 50 st. Buntarnas storlek 
är beroende av sidmängden och papprets kvadratvikt. Buntens vikt får inte störa 
behandlingen och får väga max 7 kg. 

 
Bindning av buntar Bunten bör tåla behandling av sortering, transport och distribution till utdelare  

(inkl. lastning och avlastning) 
 
Uppdelning i  versioner Versionen måste tydligt framträda från bunten. Ifall versionen på bunten inte är  
(namn/version) tydligt läsbar bör ett separat version-papper (A5) tillsättas på bunten. Alla olika versioner 

skall vara tydligt packade på olika lastpallar enligt distributionsort. Förutnämnda märkningar 
är speciellt viktiga isynnerhet då olika versioner transporteras till samma leveransadress. 
Dessutom bör det beaktas att produkter som har olika distributionsdagar aldrig får vara 
packade på samma lastpall, om ej annat överenskommits. 

 
Förpackning för transport Buntarna bör vara packade enligt mottagare och versionvist på lastpallar eller rullpallar. På 

varje pall bör det framgå tydligt mottagarens adressuppgifter, 
 katalogens och versionens namn samt antalet (st, SSM-utskrift). Adresslapparna för 

lastpallarna bör vara fastsatta så att de ej lossnar under transport eller lagring. 
 
Lastpallar Lastpallarna bör vara hållbara för transporter (bärbarhet 1.000 kg), Pallarna bör behålla 

hantering av truck, pallarnas lastning på varandra, hyllinsättning och lagerförflyttning. 
Lastpallarna returneras ej. Returnering sker enbart ifall enskilda avtal angående det allmänna 
transportavtalet uppgjorts. Lastpallarna skall antingen vara FIN- eller Europallar. 

 
Förpackning av lastpallar   Buntarna bör vara jämnt staplade på lastpallar och fastsatta med antingen metallband, 

lastpallslock eller spännfilm- beroende på hur produktens vikt tillåter det.  
Då pallen är färdigt packad bör der förutom en adresslapp också finnas ett exemplar av 
produkten ovanpå lastpallen. Detta behövs ej ifall det tydligt framgår vilken produkt och 
version det finns på varje pall. 

 
Tidtabell Alla produkter bör vara packade enligt den tidtabell och lista på sändningar vilken fås av 

SSM . Ifall dessa inte efterföljs är tryckeriet skyldig att meddela SSM:s utnämnda 
kontaktperson omedelbart. 

 
Övrigt För att försäkra leveransen inför distributionen bör alla undantag & tillägg angående 

instruktionerna avtalas tillsammans med SSM och tryckeriet. 
 SSM förbehåller sig rätten att ändra förpacknings- och buntningsinstruktionen.  
 
Kontakt Suomen Suoramainonta Oy 
 Hankasuontie 3, 00390 HELSINGFORS 
  Tel.+358 (0) 9 561 56 400 

Fax.+358 (0) 9 561 56 444 
e-post: info@suoramainonta.fi	  

	  
	  


