
Etuetiketin valmis koko on 99 x 124 mm. 

Lisää mukaan leikkuuvarat: 3mm joka sivuille 
eli etiketin kuvan täytyy levittyä 3mm leikkuureunan yli joka sivulla. 
 
Koko etikettiaineiston koko on leikkuuvaroineen 105 x130mm  
 
Mieluisin aineistomuoto meille on PDF,  
mutta myös JPG käy, kunhan kuvaterävyys ja koko riittävät. 
Tarkistamme etiketin vielä ennenkuin lähetämme sen painoon.

Takaetiketti tulee valmiina Kaffalta ja se on 
valitsemasi kahvin oma takaetiketti. 
Siitä löytyvät kahvin tuotetieto, pakkauskoko, 
jauhatusaste sekä päivämäärät ja Kaffa Roasteryn logo.

OHJEET OMALLE  
KAFFA-ETIKETILLE

Etuetiketti voi olla esimerkiksi yksi kuva tai oma design. 
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Pursimiehenkatu 29A 
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 info@kaffaroastery.fi
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99 x 124 mm
ETIKETIN  
VALMIS KOKO

ETIKETIN KOKO

SUUNNITTELUKOKO  
105 x 130 mm  
joka reunasta leikkau-
tuu 3mm pois 
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Jos teet etiketin itse,  
eikä sana leikkuuvara (tai bleed) ole tuttu juttu,  

niin voit yhtä hyvin tehdä etiketin kokoon: 
105 x 130mm 

 
Mutta muista, että lopulta siitä leikkautuu  

joka sivulta pois 3mm 

Lisää neuvoja on kerätty seuraavalle sivulle.



tämä teksti ihan kiinni reunoissa  

tämä teksti ihan kiinni reunoissa  

tämä teksti jättää reunoihin tyhjää

0.25

Etiketin 
suunnittelukoko  

105 x 130mm

Etiketin  
valmis koko  
99 x 124mm

0.50

LEIKKUUVAROJEN MERKITYS

...ja sama näkymä valmiina tarrana

Tässä muutama knoppikohta kun suunnittelet etikettiä...

kuvioiden  
viivan paksuus  

 0.5 
on minimi

tämä liilan kuvion ala on liian 
pieni - vain etiketin kokoinen - 

leikkuureunassa ei ole yhtään varaa 
edes puolen millin lipsahdukselle

tämä pinkin kuvion ala  
ylettyy leikkuureunojen yli 
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tämä teksti jättää reunoihin tyhjää  

tämä pinkin kuvion ala  
ylettyi leikkuureunojen yli - 

leikkuun jälkeen lopputulos on hyvä

tämä liilan kuvion ala on liian pieni  
- vain etiketin kokoinen  - kun 

tarraleikkurin terä on heilahtanut 
millin, niin reunoihin jää valkoista

0.25 viiva ei näy
0.50 viiva
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