FSC®

Brug af

FSC® mærke på tryksager
FSC®-mærket symboliserer, at
FSC-certificerede træ- og papirprodukter
stammer fra bæredygtig skov
og andre kontrollerede kilder

Hos PE får du alle muligheder og en
professionel rådgivning til at vælge rigtigt.

Om FSC®
Du kan som kunde vælge at benytte FSC certificeret
papir. FSC mærket symboliserer, at FSC-certificerede
papirprodukter stammer fra bæredygtig skov og andre
kontrollerede kilder, hvor mennesker og dyr sikres
ordentlige levevilkår. For at beskytte troværdigheden
af mærket, er der opsat forskellige regler for brug af
logoet. Derfor har vi lavet denne guide til beskrivelse
af FSC logobrug på tryksager.

Typer af FSC kategorier
Der findes forskellige on-product kategorier. De
fortæller, hvilken type FSC-produkt der er tale om og
viser også gennem en certificeringskode, hvem der
har produceret det. PE offset’s licenskode er C134689.
FSC MIX logoet er det, der hyppigst bruges hos os.
Papiret her kan f.eks. være Multiart eller Profi silk eller
gloss, Arctic matt, Scandia 2000 offset eller lignende.
Papiret til FSC Genbrug opgaver kan f.eks. være
Cocoon offset / silk / gloss.

FSC® logoet er PE offset A/S' ejendom, og
det må kun anvendes til den konkrete sag.
PDF-fil, der viser logoets placering,
fremsendes til godkendelse inden tryk.

På næste side kan du læse mere om hvordan logoerne anvendes på tryksagen.
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FSC logoets størrelse

Afstand omkring mærket

FSC logoets boks skal være minimum 17 mm bredt eller
12 mm højt. Logoerne fås i højformat eller tværformat,
så det kan passe ind i de fleste layouts. De logoer, du
som kunde modtager fra os, har minimumsstørrelse og
må ikke sættes yderligere ned i størrelse.

Der skal være luft omkring mærket svarende
til højden af bogstaverne ”FSC” inde i mærket.

Det er tilladt at fjerne rammen omkring FSC-logoet,
hvis man har en ensfarvet baggrund. FSC mærket kan
anvendes transparent på en rolig baggrund, der ikke
forstyrrer mærkets udtryk eller læsbarhed. Det kræver
dog en godkendelse fra tryksag til tryksag.
På mønstrede baggrunde skal rammen og baggrundsfarven altid bruges.

I dette område må der ikke være tekst,
billeder eller grafik.
Området omkring mærket stiger proportionalt med
størrelsen på logoet og skal til enhver tid være
identisk med størrelsen på bogstaverne FSC inde
i logoet. For særligt små materialer er det tilladt at
anvende FSC’s logo i lille størrelse.

FSC logoets farver
Der er 4 standard farvekombinationer
at vælge imellem:
12 mm
17 mm
Grøn outline

Grøn

Sort outline

Sort

Mini label
Hvis der ikke er plads til den anbefalede størrelse på
standardmærket, kan man anvende en mindre label.
Denne skal være minimum 9 mm bred eller 6 mm høj.

FSC logoer – sprogvarianter
Udover dansk fås logoerne i flere sprogvarianter,
så de passer til internationale brochurer,
bl.a. engelsk, tysk, svensk, norsk, finsk m.fl.

6 mm

9 mm

Valg af logo
Når du har fået tilbud på en FSC tryksag, vil din
ordrebehandler hos PE sende dig en fil med det korrekte
logo, du har brug for til den givne tryksag.
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