Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit
saattavat näkyä kuoren ikkunasta
x: 18 mm; y: 15 mm

Postin 2D-koodille varatun
alueen vasen yläkulma:
x: 79 mm; y: 14 mm
merkin koko:
4 x 16 mm (katkoviiva) +
suoja-alue 5 mm merkin
ympärillä

Track & Trace-merkin
vasen yläkulma:
x: 78 mm; y: 50 mm

Alue, joka näkyy aina C5-kuoren ikkunasta.
Alueen koko 72 x 60 mm
(vaaleansininen tausta).

10 x 200 mm

x: 108mm; y: 85mm

–

Vaaleanharmaalla merkitty alue sivun vasemmassa laidassa on jätettävä vapaaksi kirjeen
jokaisen arkin etupuolella; alue on varattu tuotannollisille merkeille.

–

Valkoinen alue on vapaasti käytettävissä kirjeen sisällölle. Lomakkeen kaikille sivuille tulee
jättää 3 mm:n marginaalit (merkitty sinisellä kehyksellä tässä mallissa).

–

Punavalkoisella raidoitettu alue saattaa näkyä C5-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko
90 x 70 mm). Alueelle ei tule sijoittaa mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin
vastaanottajalle tai voi häiritä koneellista lajittelua.
Raidoituksen päällä oleva sinisellä merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta. Lähettäjän ja
vastaanottajan tiedot tulee sijoittaa ko. alueelle.

–

Track & Trace -merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten,
että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen
koko on 14 x 15 mm.

–

Postin 2D-koodi sijoitetaan kirjeen ensimmäiselle sivulle, siten, että merkin vasen yläkulma
on x: 84 mm, y: 19 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Merkin koko on 4 x 16 mm. Merkille
varatun alueen koko on 14 x 26 mm, koska sen ympärillä tulee olla 5 mm:n suoja-alue.

C5-kuoren ikkunasta
näkyvät alueet ja
varatut alueet

Punavalkoraidallisella alueella olevat elementit
saattavat näkyä kuoren ikkunasta
x: 18 mm; y: 15 mm

Alue, joka näkyy
aina C4-kuoren
ikkunasta. Alueen
koko 72 x 43 mm
(vaaleanpunainen
tausta).

Postin 2D-koodille varatun
alueen vasen yläkulma:
x: 79 mm; y: 14 mm
merkin koko:
4 x 16 mm (katkoviiva) +
suoja-alue 5 mm merkin
ympärillä

Track & Trace -merkin
vasen yläkulma:
x: 78 mm; y: 50 mm

10 x 200 mm

x: 108mm; y: 85mm

–

Vaaleanharmaalla merkitty alue sivun vasemmassa laidassa on jätettävä vapaaksi kirjeen
jokaisen arkin etupuolella; alue on varattu tuotannollisille merkeille.

–

Valkoinen alue on vapaasti käytettävissä kirjeen sisällölle. Lomakkeen kaikille sivuille tulee
jättää 3 mm:n marginaalit (merkitty sinisellä kehyksellä tässä mallissa).

–

Punavalkoisella raidoitettu alue saattaa näkyä C4-standardikuoren ikkunasta (ikkunan koko
90 x 70 mm). Alueelle ei tule sijoittaa mitään sellaista sisältöä, joka ei saa näkyä muille kuin
vastaanottajalle tai voi häiritä koneellista lajittelua.
Raidoituksen päällä oleva vaaleanpunaisella merkitty alue näkyy aina kuoren ikkunasta.
Lähettäjän ja vastaanottajan tiedot tulee sijoittaa ko. alueelle.

–

Track & Trace -merkki sijoitetaan jokaisen kirjeen ensimmäiselle sivulle osoitteen viereen siten,
että sen vasen yläkulma on x: 78 mm, y: 50 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Varatun alueen
koko on 14 x 15 mm.

–

Postin 2D-koodi sijoitetaan kirjeen ensimmäiselle sivulle, siten, että merkin vasen yläkulma
on x: 84 mm, y: 19 mm arkin vasemmasta ylänurkasta. Merkin koko on 4 x 16 mm. Merkille
varatun alueen koko on 14 x 26 mm, koska sen ympärillä tulee olla 5 mm:n suoja-alue.

C4-kuoren ikkunasta
näkyvät alueet ja
varatut alueet

