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Det är kuvertklaffarnas utformning som bestämmer hur kuverten klistras och försluts. Manuellt eller maskinellt. 
Men också estetiska överväganden och preferenser ges utrymme när man väljer kuvert med olika klaffmodeller. 
Här är några råd och tips värda att ta fasta på.

Självhäftande 
Om du väljer självhäftande kuvert eller brevpåsar, så 
betänk att häftämnet har begränsad lagringstid. Följ 
därför rekom m endationerna nedan.

Stående rak klaff
Rekommenderas vid manuell kuvertering av medel-
stora upplagor. Klaffen är redan uppvikt vilket 
innebär ett arbetsmoment mindre. Tryckningen 
av kuvertframsida och klaff kan dessutom ske vid 
samma tryckgenomgång. Var dock medveten om 
att klistret ibland kan sätta av sig på pressens valsar. 
Lagringstid upp till ett år i originalförpackningen.

nedfalsad rak klaff
Klaffen måste vikas upp innan kuvertet för sluts.  
Rekommenderas därför för man uell kuvertering i min-
dre upplagor. Kuverten är lätta att trycka och kan 
lagras i sluten originalförpackning upp till ett år.

Rak klaff med skyddsremsa
Skyddsremsan är ett tunt silikonbelagt papper som 
skyddar häftämnet både under lagring och tryckning. 
Rekom menderas för manuell kuvertering i mindre 
upplagor. Fungerar utan problem i tryckpressen. 
Lagringstid upp till två år i originalförpackning.

fukthäftande 
Spetsig klaff/visit klaff
Några få kuvertsorter i vårt sortiment har denna tidlösa 
utformning av klaffen. Kuvert med den större insticks-
klaffen tillåter att kuvertet försluts utan att klistras 
(fören in gsbrev, julkort). Endast manuell kuvertering. 

trubbig klaff
Kuvert med trubbig eller svängd klaff fungerar i alla 
kuverteringsmaskiner. Är därför speciellt lämpade för 
massutskick eller annan post i stora upplagor. 

Rak klaff
Denna modell förekommer oftast på ex  klu sivare 
kuvert som används i begränsade upplagor. Endast 
manuell kuvertering.  
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v2-fönster

e65

S65

e5

C5

e4S

 

C4M

 

C4

 30 x 95 40 15 110

 30 x 100 40 15 110

 30 x 95 40 15 110

 34 x 100 44 15 114

 34 x 100 105 40 238

 34 x 100 114 45 239

 40 x 100 114 40 244

h2-fönster

e65

S65

e5

C5

e4S

C4M

C4

h3-fönster

e65

e5

C5

 30 x 95 40 110 15

 30 x 100 40 110 15

 30 x 95 40 110 15

 34 x 100 44 114 15

 34 x 100 15 40 238

 34 x 100 15 45 239

 

 40 x 100 15 40 244

 30 x 95 61 110 15

 34 x 100 61 110 15

 34 x 100 65 114 15

 Fönster mm från mm från mm från 
 storlek överkant vänsterkant högerkant

 Fönster mm från mm från mm från 
 storlek överkant vänsterkant högerkant

 Fönster mm från mm från mm från 
 storlek överkant vänsterkant högerkant

a5

a4
 
a3

a2

 Mått Ytvikt
Format- bredd x höjd
beteckning Mått i mm 70 g 80 g 90 g 100 g 120 g

148 x 210 2,2 g 2,5 g 2,8 g 3,1 g 3,8 g

210 x 297 4,4 g 5,0 g 5,6 g 6,2 g 7,5 g

297 x 420 8,8 g 10,0 g 11,2 g 12,5 g 15,0 g

420 x 594 17,5 g 20,0 g 22,4 g 25,0 g 30,0 g

C6

C65M
 
e65

S65

e56

e5

C5

e4S

C4M

C4

B4

 Mått Ytvikt
Format- höjd x bredd
beteckning Mått i mm  80 g 90 g 100 g 115 g 120 g

114 x 162 3,4 g 3,9 g 4,3 g 4,9 g 5,1 g

114 x 318 6,7 g 7,6 g 8,4 g 9,7 g 10,1 g

110 x 220 4,5 g 5,0 g 5,6 g 6,4 g 6,7 g

110 x 225 4,6 g 5,1 g 5,7 g 6,6 g 6,9 g

155 x 155 4,5 g 5,0 g 5,6 g 6,4 g 6,7 g

155 x 220 6,3 g 7,1 g 7,9 g 9,0 g 9,4 g

162 x 229 6,9 g 7,7 g 8,6 g 9,9 g 10,3 g

220 x 312 12,7 g 14,3 g 15,9 g 18,2 g 19,0 g

229 x 318 13,5 g 15,2 g 16,9 g 19,4 g 20,2 g

229 x 324 13,6 g 15,3 g 17,0 g 19,6 g 20,4 g

250 x 353 16,2 g 18,3 g 20,3 g 23,3 g 24,3 g

kuvert

(för de vanligast förekommande formaten)

För dig med stora postmängder – glöm ej portogränser,  
försändelsesätt, inlagans och kuvertets vikt!

Exempel: Kuvert C5 80 g, vikt 6,8 g
  Inlaga A4 80 g, vikt 5,0 g  
    11,8 g

Exemplet visar att Du får med ytterligare ett A4-ark för  
samma porto.

tips för maskinell kuvertering. Tänk på: kuvertsnitt, kuvertformat, 
papperskvalitet, klistring, förpackning och förvaring.

Inlaga

Mått & vikt

(för de vanligast förekommande formaten)Fönsterplacering
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