Brug af FSC ® MIX eller
FSC ® RECYCLED på tryksager
FSC mærket symboliserer, at FSC certificerede
træ- og papirprodukter stammer fra bæredygtigt
drevne skove
®

®

Om FSC ®
FSC ® er en international mærkningsordning til træ og papir.
I en FSC ® skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at
reproducere.
Samtidig er FSC ® en garanti for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at
de mennesker der arbejder i skoven er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr
og ordentlig løn.
Ved at vælge FSC ® certificeret produktion vil hvert enkelt produkt kunne
spores. Herved kan kunderne sikre, at de medvirker til en ansvarlig drift
af verdens skove, som bl.a. indebærer sundhed og sikkerhed for skov
arbejderne, og at der tages hensyn til dyre- og plantelivet.
For at beskytte troværdigheden af mærket, er der opsat forskellige regler
for brug af logoet.
(Se næste side)
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Brug af FSC ® MIX eller
FSC ® RECYCLED på tryksager
Brug af FSC ® MIX og FSC ® recycled på tryksager
FSC® produktmærke med PrinfoDenmarks licenskode er PrinfoDenmarks
ejendom og må udelukkende anvendes til forud aftalte designopgaver
vedrørende FSC® tryksager, der trykkes af Strandbygaard. Mærket er
copyright-beskyttet og må under ingen omstændigheder anvendes til andre
formål end det aftalte. Mærkerne må ikke ændres på nogen måde. Mindste
anbefalede størrelse for FSC® mærket er 12 mm i højden for det horisontale
mærke og 17 mm i bredden for det vertikale mærke. (Figur 1)
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Det er tilladt at bruge logoet uden ramme, hvis man har en ensfarvet bag
grund. På mønstrede baggrunde skal rammen og baggrundsfarven altid
bruges.
Hvis der ønskes tekst på et andet sprog end dem, som ligger på hjemmesi
den, kan det også lade sig gøre. Rekvirér det logo, der ønskes anvendt til
opgaven, hos Strandbygaard: prepress@strandbygaard.dk

Eksempler på mærkning af tryksager:
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12 mm

FSC ® MIX logoet er det,
der hyppigst bruges
hos os. Papiret her kan
f.eks. være Multiart Silk
eller Gloss, Arctic Matt,
Scandia 2000 Offset eller
lignende.
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Papiret til FSC ® gen
brug opgaver kan f.eks.
være RecyStar Nature,
Nautilus eller Strandby
gaards eget genbrugs
papir.

Figur 1. Logoerne er vist i det anbefalede mindste mål.
(Se næste side)

bæredygtige tryksager.

01

Vi producerer

17 mm

Brug af FSC ® MIX eller
FSC® RECYCLED på tryksager

Tr ykkerivej 2
6900 Skjern
T

+45 96 800 700

grafisk@strandbygaard.dk
w w w.strandbygaard.dk

FSC ®

Afstand omkring mærket
Der skal være luft omkring mærket svarende til højden af bogstaverne
»FSC« inde i mærket. I dette område må der ikke være tekst, billeder eller
grafik.
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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® mini-label.

MINI
Hvis der ikke er plads til det anbefalede on-product standardmærke, kan
man anvende en mindre label. Mindste krav er 6 mm i højden for det
horisontale mærke og 9 mm i bredden for det vertikale mærke.
Det må bruges på tryksager, der er mindre end A5. (Figur 2)
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Papiret til FSC ® gen
brug opgaver kan f.eks.
være RecyStar Nature,
Nautilus eller Strandby
gaards eget genbrugs
papir.
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Figur 2. Logoerne er vist i kravet for mindste mål.
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FSC ® MIX logoet er det,
der hyppigst bruges
hos os. Papiret her kan
f.eks. være Multiart Silk
eller Gloss, Arctic Matt,
Scandia 2000 offset eller
lignende.

