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Dette dokument har som formål at redegøre for, hvilke krav servicen Print & Enclosing stiller 
til kunden samt deres eventuelle leverandører vedrørende bilag, der kan leveres direkte til 
Strålfors’ produktionsanlæg.
Dokumentet opdateres løbende, og det påhviler kunden at være i besiddelse af den gæl-
dende version.
Den seneste gældende version kan altid downloades direkte som en PDF via Strål-
fors’ website på adressen: www.stralfors.dk/villkor
Det overordnede mål med Instructions Inserts er, at Strålfors skal kunne opnå størst mulig 
effektivitet og kvalitet i produktionen og over for kunden. En forudsætning for at opnå dette 
er, at Strålfors har et pålideligt samarbejde med de leverandører, som kunden måtte have 
benyttet sig af.
Et samarbejde, der nøje efterlever denne kravspecifikation, giver såvel kunden som Strål-
fors’ egne produktionsenheder et så optimeret produktionsflow som muligt med deraf føl-
gende kvalitet og leveringssikkerhed.
Bilag, der ikke opfylder de i dette dokument anførte krav, kan medføre ekstra debitering til 
kunden for eventuelt ekstraarbejde. Det kan endvidere indebære, at bilagene slet ikke kan 
benyttes.

1. Grundlæggende	kravspecifikation	for	bilag,	der	leveres	direkte	til		
	 Strålfors	fra	kunden	eller	fra	kundens	leverandør
Nedenfor følger en specifikation, der omfatter grundlæggende kravspecifikationer for bilag, der leveres til 
Strålfors fra leverandører, der benyttes af kunden.

Information og kravspecifikationer omfatter både indstiksmateriale, varer og levering. Ved behov for en mere 
dybdegående information eller specifikation henvises til Strålfors Customer Service.

1.2 Definition af indstiksmateriale – bilag
Med bilag menes et papirbaseret grafisk produkt som for eksempel flyer, informationsblad, folder, brochure 
m.m., der skal kuverteres af Strålfors og indgå i en kuverteret og adresseret forsendelse, der er bestilt af kun-
den hos Strålfors.

1.3 Bilag, der leveres i færdig form til Strålfors af kunden/leverandøren
For bilag, som kunden har valgt selv at producere grafisk og levere i færdig stand til Strålfors, påtager kunden 
sig det fulde ansvar for, at produktet er i en sådan form, at det kan benyttes i Strålfors’ produktion. Dvs. at 
kunden selv har ansvar for, at der i tide forefindes et tilstrækkeligt oplag i den korrekte kvalitet (i henhold til 
Strålfors’ anbefalinger) til, at Strålfors skal kunne udføre sin opgave til kunden på det aftalte tidspunkt.
Strålfors’ kunde er ansvarlig for, at den af kunden benyttede leverandør er gjort bekendt med alle tekniske 
informationer, som Strålfors anbefaler i denne kravspecifikation.
Alle bilag, som kunden selvstændigt har produceret grafisk, skal altid først godkendes af Strålfors, inden ind-
levering kan accepteres.

1.4 Oplag
Bilag, som kunden har valgt selv at producere grafisk og levere i færdig stand til Strålfors, skal leveres i et 
større oplag (i flere eksemplarer end det antal, der skal vedlægges, til at dække et eventuelt spild i forbindelse 
med indstilling m.m.) i henhold til følgende:

Rutine
oplag < 10.000 stk  +10% 
oplag 10.000-20.000 stk.  + 5% 
oplag 20.000-200.000 stk.  + 3% 
oplag > 200.000 stk.  + 2%

BEMÆRK
Ved større mængder bilag, som kunden selv leverer, og som skal anvendes gennem længere tid (i mere end 1 måned), 
accepterer Strålfors ikke levering af hele oplaget på én gang. Disse skal i stedet delleveres i henhold til en af Strålfors 
meddelt leveringsplan.
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1.5 Opbevaring og destruktion af tiloversblevne bilag
Har kunden ikke meddelt andet til Strålfors Customer Service, har Strålfors ret til at kassere/destruere tilo-
versblevne kundebilag tidligst en uge efter, at den sidste fil er blevet produceret. Dette mod betaling for bort-
skaffelse af det makulerede materiale. For bilag, der anvendes over længere tid, kan der indgås aftale med 
Strålfors Customer Service om opbevaring mod betaling.

1.6 Godkendelse af kundeproduceret bilag
For bilag, som kunden har valgt selv at producere, skal der altid sendes en ”dummy” (en prøve) til Strålfors 
Customer Service op til første produktionstilfælde til godkendelse til brug i Strålfors produktion.
I de tilfælde, hvor Strålfors Customer Service ikke mener, at det er tilstrækkeligt med én  dummy for at kunne 
afgøre, om bilagene kan fungere tilfredsstillende til højhastighedskuvertering, skal der sendes et testoplag på 
mindst 300 eksemplarer til Strålfors. Som prøveoplag accepteres blanke eksemplarer i den rette papirkvalitet/
gramvægt, der er falset/hæftet/limet i henhold til den udførelse, der skal være gældende for det endelige oplag.
For et bilag, der genbruges med samme tekniske forudsætninger som tidligere benyttede, og som er blevet 
godkendt én gang, er det ikke nødvendigt at sende en ny dummy til Strålfors Customer Service i hvert enkelt 
tilfælde.
I de tilfælde, hvor Strålfors kræver et prøveoplag, skal dette sendes til:

Produktionsanlæg
Strålfors A/S
Att.: Din kundekontakt 
Midtager 33 
2605 Brøndby 
Denmark                                               
Varerne	mærkes: Bilag til kvalitetsgodkendelse

Strålfors forbeholder sig ret til uden videre at returnere bilag, der måtte være blevet leveret til Strålfors uden 
først at være blevet godkendt.

1.7 Varenummer for godkendt bilag
Alle bilag, der benyttes i Strålfors’ produktion, tildeles af Strålfors et specifikt ”Strålfors-varenummer ”. Ved ac-
cept af bilag (godkendelse af bilag til kuvertering) modtager Strålfors’ kunde besked om dette på en mail fra 
sin kontaktperson i Strålfors Customer Service. 

Bemærk – Hvis bilagene ikke adviseres i overensstemmelse med Strålfors’ krav, kan Strålfors ikke modtage 
varerne, og dette sendes retur til afsenderen med modtagerbetalt fragt.

Er der ikke tid til at returnere fejlbehæftet vare, debiteres hele den forbrugte tid til ekstra administration, om-
mærkning eller andet påløbet tidsforbrug med 1.200 DKK/time. 

1.8 Kontaktoplysninger til Strålfors Customer Service

Strålfors	Informationslogistik Midtager 33, 2605 Brøndby +45 33 86 86 86 info@stralfors.dk
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2. Materialespecifikation	for	grafiske	tryksager	–	bilag
De produktionstider og priser, som Strålfors tilbyder sine kunder for at udføre grafiske produktionsservicer, 
bygger på en optimeret og velfungerende produktion. Derfor skal nedenstående punkter iagttages.

2.2 Direktiv vedrørende trykfarve
Strålfors ønsker, at der skal anvendes UV-farver til trykproduktion af tryksager, der skal kuverteres som bilag. 
Anvendes der alligevel traditionel trykfarve, stiller dette krav om, at farve og papir til tryksagen har haft den 
nødvendige tid til at tørre tilstrækkeligt. Risikoen er ellers overhængende for, at rullehjul/remme i Strålfors’ 
kuverteringsmaskiner tager imod og opbygger aflejringer af trykfarve, hvilket kan medføre problemer i den 
videre produktion.
Til tryksager, der er blevet leveret til Strålfors for påtryk, fx blanks til senere adressering, kræver Strålfors, at 
der anvendes varmeresistente farver i trykproduktionen. Til denne type påtryk skal der anvendes UV-farver 
alternativt LASER-farver for at kunne tåle varmen i en xerografisk laserprinter.
Hvis ovenstående ikke efterleves, kan Strålfors ikke garantere en problemfri produktion, og i disse tilfælde 
debiteres alle ekstraomkostninger i deres helhed til den kunde/hvis leverandør, har indleveret blanks i en ut-
ilstrækkelig kvalitet.

2.3 Anvendelse af lak
De eneste laktyper, der kan anvendes på bilag, der skal kuverteres, er maskinlak eller lakfernis. En meget 
tynd type lak, der som regel alene anvendes for at fremskynde tørreprocessen efter trykning for derigennem 
hurtigere at kunne påbegynde bogbinderiarbejdet/efterbehandlingen af tryksagen.

2.4 Papirvalg
Tryksager, der skal indgå som bilag i Strålfors højhastighedsmaskiner til kuvertering, skal være produceret 
på en ubestrøget alternativt matbestrøget kvalitet. Matbestrøget silk-kvalitetspapir kan anvendes, men er et 
mere usikkert valg, da overfladelagets glattere overflade har tendens til at skabe gribe-/fremføringsproblemer 
i højhastighedsmaskiner.
Bestrøgede kvaliteter som glittet/gloss accepteres ikke til bilag, da fremføringen er alt for ringe.
Til bilag med høj farvedækning på omslagssiderne skal en bestrøget silk-kvalitet undgås. Med høj farvedæk-
ning bliver overfladen meget glat og svarer til en bestrøget glittet/gloss-papirkvalitet, hvilket ikke fungerer 
tilfredsstillende ved højhastighedskuvertering.
Strålfors anbefaler nedenstående papirkvaliteter til bilag for at sikre, at maskinel kuvertering kan udføres. 

Ubestrøget Leverandør Mediumbestrøget Leverandør
Amber Graphic Arctic Paper Arctic Volume Arctic Paper
Munken Polar Arctic Paper G-Print Papyrus
Edixion MAP Antalis
Maxi Offset IGEPA
Scandia 2000 MAP Antalis
MultiFine Papyrus

Bestrøget Mat Leverandør Bestrøget Silk Leverandør
ProfiMatt IGEPA ProfiSilk IGEPA
Arctic Matt Arctic Paper Arctic Silk Arctic Paper
Royal Roto Matt IGEPA (til rulleproduktion) Royal Roto Silk IGEPA (til rulleproduktion)

ClaroSilk MAP Antalis

I tvivl? – spørg Strålfors Customer Service til råds.

2.5 Gramvægte
Strålfors anbefaler, at der ikke benyttes papir med en gramvægt på under 115 g (enkelt A4), for at bilagene 
skal være stabile ved kuvertering.
Til produktion af bilag, der har et lidt større omfang, over 8 sider, anbefales papir med en lavere gramvægt, 
helst ikke over 150 g i format A4 og 130 g i format A5. Ved at vælge lavere gramvægt minimeres risikoen for 
såkaldt opsvulmet ryg, hvilket kan medføre produktionsforstyrrelser.
Et produkt bør ikke have en tykkelse, der overstiger 1,7 mm, for at kunne fungere tilfredsstillende til Strålfors’ 
højhastighedskuvertering. Ved større tykkelser skal dette adviseres, således at det kan blive godkendt af 
Strålfors.
Følgende gramvægte for bilag anbefales af Strålfors.
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Format Produkt Sider Gramvægt
A6 S-E65 Blad/Flyer 2 115 – 170 g
A6 S-E65 Folder 4 – 6 100 – 130 g
A6 S-E65 Brochure 8 – 12  90 – 115 g

A5 Blad/Flyer 2 Bestrøget 150-170g,  
Ubestrøget 115-170g

A5 Folder 4 – 6 115 – 150 g
A5 Brochure 8 – 12   90 – 130 g
A4 Blad 2 115 – 170 g
A4 Folder 4 – 6 115 – 170 g
A4 Brochure 8 – 12 115 – 150 g

Ved behov for alligevel at benytte papir med en lavere gramvægt end ovenstående anbefaling skal dette god-
kendes af Customer Service/produktionsansvarlig hos Strålfors.

2.6 Minimum- og maksimumformat for bilag til kuvertering

C5 kuvertering
Størrelsen på bilag skal være maks. 210 mm x 150 mm og min. 146 mm x 75 mm.
Formater uden for disse mål skal testes inden produktion. 

C4 kuvertering
Størrelsen på bilag skal være maks. 210 mm x 297 mm og min. 210 mm x 148 mm.
Formater uden for disse mål skal testes inden produktion.

2.7 Efterbehandling

2.7.1 Skæring til slutformat
Det er af den allerstørste vigtighed, at et produceret bilag, der skal kuverteres, er renskåret korrekt. De knive, 
der benyttes enten i skæremaskine eller falsemaskine til at give tryksagen dens slutformat, skal være skarpe, 
således at skæresnittet ikke bliver flosset. Dette kan give problemer med de gribere, der fører kuverten frem, 
hvilket igen fører til nedsat kuverteringshastighed.

2.7.2 Falsning til slutformat
En folder skal være enkelt- alternativt rullefalset (ikke Z-falset) for at fungere tilfredsstillende, når den gribes og 
føres frem i Strålfors’ højhastighedskuvertering.
Folder eller brochure skal falses korrekt, hvilket indebærer, at tryksagens ryg er lige, og at omslagssiderne er 
retvinklede. I modsat fald er der risiko for, at der opstår problemer, fordi griberne ikke kan gribe fat, eller at hjul/
remme fører kuverten skævt frem, hvilket igen kan forårsage produktionsstop.
Tryksager, der skal være falset, og som er på en papirkvalitet med højere gramvægt end 170 g, skal altid for-
bukkes inden falsning.

2.7.3 Indbinding
For den bedste fremføring bør et bilag helst limbindes, da metalklammer risikerer at hænge fast ved ilægning i 
kuverten. Anvendes klammer i stedet for lim skal sideomfanget være på over 8 sider, og metaltråden skal være 
af en tynd kvalitet (maks. 0,45 mm) med små hæftehoveder og et godt spænd mod papir.

3. Levering	og	mærkning	af	varer	til	Strålfors
Strålfors modtager hver dag store mængder varer og for at kunne garantere den aftalte kvalitet, stiller vi krav 
til mærkning, pakning og levering af varerne.
Forkert pakning, sjusk eller mangelfuld mærkning kan forårsage omfattende skader, idet der senere kan opstå 
fejl i den kæde af forpligtelser, som Strålfors har over for sine kunder. Det er derfor vigtigt, at producenter af 
bilag omhyggeligt følger de fastsatte rutiner og regler.
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3.1 Generelt om pakning af vare til Strålfors
Overordnet skal alle indkommende varer til Strålfors være pakket i henhold til følgende:

• På godkendt Europapalle i format 1200 x 800 mm.
• Maksimal pallehøjde er 145 cm inklusive palle.
• Maksimal pallevægt pr. palle er 700 kg.
• Varerna skal pakkes/stables, så intet gods overstiger pallens mål  

(1200 x 800 mm).

 

Billedeksempler på korrekt pakket vare: Stakket med mellemlæg (5-10 cm) helst i masonit (mindre vægt) og el-
lers i spånplade, plastemballeret alternativt pakket i wellpapkasser på Europapalle.

3.2 Bilag til Strålfors

Bilag i et oplag på mindre end 30.000 eksemplarer
• Mindre oplag, der kun kræver 1-2 kartoner, kan leveres til Strålfors som erhvervspakke.  

Obs – Kun et varenummer pr. karton.
• Oplag, der kræver 3 eller flere kartoner, pakkes i kartoner og leveres på Europapalle, der skal  

være plastemballeret. Obs – Kun et varenummer pr. palle.
• Bilagene skal pakkes støttet, dvs. vendt 180 grader, så ryggene giver støtte og ”vender samme vej”, 

således at de forbliver plane og ikke ”curler”.

Bilag i et oplag på mere end 30.000 eksemplarer
• Skal stakkes med mellemlæg på Europapalle, plastemballeret alternativt i wellpapkasser og med  

mellemlæg (maks. 5-10 cm) i masonit (eller andet lignende materiale) mellem de enkelte lag.  
Obs – Kun et varenummer pr. palle.

• Bilagene, der stakkes på paller, skal pakkes støttet, dvs. vendt 180 grader, så ryggen giver støtte og 
”vender samme vej”, således at de forblive plane og ikke ”curler”. Bilagene skal være bundtet med et 
omslag/bånd af papir, men også gummibånd kan benyttes.

Accepteret bilagsbundt med omslag af papir. Accepteret bilagsbundt med gummibånd.
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Eksempler på rigtig og forkert bundtning af bilag med uens tykkelse  
(i dette tilfælde p.g.a. flige i den ene side af tryksagen)

Eksempler på forkert stakkede og pakkede bilag.

RIGTIGT FORKERT

1. Sjusket og forkert stakket med luftsprækker, 
hvilket ”brækker” og ”curler” tryksagen.

2. Mellemlæggene består kun af tynde kartonark, 
hvilket ikke giver den stivhed, der er nødvendig 
for at tryksagen skal ligge plant.

3. Følgerne af denne forkerte pakning er, at tryksagerne ikke kan køres i moderne  
højhastighedskuverteringsmaskiner.
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3.3 Generelt om mærkning af indkommende varer til Strålfors
Samtlige kartoner og Europapaller, der sendes til Strålfors, skal være tydeligt mærket med en påklistret vare-
mærkning, hvor på varenummer er anført.

3.4 Tider og leveringsadresser for varemodtagelse
Materialet skal være fremme på det produktionsanlæg, hvor produktionen skal udføres, senest tre dage inden 
produktionsstart. Bemærk, at der gælder forskellige leveringstider, afhængigt af sted og leveringsmåde. Kun i 
undtagelsestilfælde, som fx ekspreslevering, kan leveringsmodtagelse foregå på andre tidspunkter af døgnet. 
Ved behov for indlevering som Ekspres vare skal dette adviseres til Strålfors på et så tidligt tidspunkt som 
muligt. 

Følgende leveringsadresser og telefonnumre skal benyttes:

Strålfors A/S
Engager 8
2605 Brøndby

eller

Hørskætten 28
2630 Tåstrup

+45 33 86 86 86
Denmark

3.5 Fejlbehæftet varer
I tilfælde af, at der ankommer varer til Strålfors, der er forkert lastet eller mærket, returneres varerne til leve-
randøren med fragten betalt af modtager. 
Er der ikke tid til at returnere fejlbehæftet varer, debiteres afsenderen for hele den forbrugte tid til ekstra ad-
ministration i forbindelse med ompakning, ommærkning eller andet ekstra tidsforbrug med 1.200 DKK/time.
Fejlbehæftede eller defekte Europapaller (ikke anvendelige, eller som ikke accepteres ved bytning i ”pall-
epool”), debiteres med 400 DKK pr. palle.
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4. Spørgsmål	vedrørende	Instructions	Inserts
Spørgsmål vedrørende denne instruktion, indholdet og betydningen heraf, besvares af:

Ulf Malmberg
Indkøbschef
Strålfors / Informations Logistik
+46 372 850 56
ulf.malmberg@stralfors.se
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Denmark  
+45 33 86 86 86 
info@stralfors.dk
www.stralfors.dk

FinlanD 
+358 20 740 4100 
servicedesk-fi@stralfors.fi
www.stralfors.fi

norway 
+47 23 25 85 00 
infolog@stralfors.no
www.stralfors.no

uniteD kingDom
+44 1209 312 800
sales@stralfors.co.uk
www.stralfors.co.uk

PolanD 
+48 52 33 18 166
info@stralfors.pl
www.stralfors.pl

France
+33 1 47 47 96 00
contact@stralfors.fr
www.stralfors.fr

SweDen 
+46 8 508 830 00
info@stralfors.se
www.stralfors.se


