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Dummyshopen – prover & dummies Produktinformation

Kunskap runt papper och trycksaksproduktion

Med rätt papper kan du förstärka och förtydliga trycksakens 
budskap. Papperet har helt enkelt stor betydelse för tryck-
sakens kommunikationsförmåga och du bör därför välja 
det med omsorg. Låt oss hjälpa till!

Ett verkligt smart sätt att pröva om det papper du valt 
förmedlar just det du vill, är att se en dummy i rätt format 
och omfång. Då kan du också känna hur den blivande 
trycksaken känns i handen och kan t ex kolla vad den 
väger – bra att veta ifall den ska postas.

Råd, tips, pappersprover & dummies 
Dummyshopen ger snabba råd och tips i pappersvalet och  
förser dig med prover och dummies, oftast med vändande 
post. Enstaka pappers- och kuvertprover är gratis, men 
dummies (foldrar, broschyrer, mappar etc.) och fler prover 
har prislapp.

Dummyshopen finns hos Papyrus på Kronogårdsgatan  
i Mölndal.

Telefon 020 884 488, dummyshopen.se@papyrus.com

Öppettider: måndag–fredag mellan 08.00 och 16.30 
(lunchstängt mellan 11.30 och 12.30).

För huvuddelen av artiklarna i Papyrus sortiment finns 
dokumenterad information i Produktkatalogen på vår 
hemsida www.papyrus.com/se 

De enskilda produkterna beskrivs med egenskaper, 
ytvikter, användningsområden, text- och bildegenskaper, 
rasterval, rekommendationer om tryck och efterbearbetning 
m m. Vidare återfinns miljöinformation och kortfattade  
upp gifter om tillverkningen. De flesta pappers- och kar-
tongkvaliteter har dessutom tabeller med riktvärden för 
tjocklek, yta, vithet, opacitet, glans m m. Tabellvärdena 
är riktvärden vid brukens produktion. Observera dock att 
olika bruk använder olika mätmetoder, vilket gör att värdena 
inte alltid är direkt jämförbara.

Riktvärdena förändras fortlöpande i takt med produkt- 
och teknikutvecklingen.

Beskrivning av mätmetoderna

Ytvikt
(SCAN P 6:75) 
Ett provstycke med format min 250x300 mm, väges i 
konditionerat tillstånd, 50% rel fukt och 23°C, på analysvåg.  
Anges som vikten i gram hos en kvadratmeter papper.

Tjocklek 
(SCAN P 7:75)
Tjocklek hos papper mäts i trave med 5–10 ark och  
tjockleken hos ett enda ark beräknas ur travens tjocklek. 
Tjocklek hos papp mäts på enskilda ark. Mätningen sker i 
båda fallen under ett statiskt tryck av 100 kPa mot en yta  
av 200 mm2. Avläsningarna görs på 1 µm när (min 20 
mätningar) och tjockleken anges i µm.

Ytråhet Bendtsen 
(SCAN P 21:67)
Anger den mängd luft i ml/min. som passerar mellan 
mäthuvudets stålkant och papperet under mättrycket 0,1 
MPa och lufttrycket 1,47 kPa (min 10 mätningar). Ett 
högt värde betyder ojämn yta, ett lågt en jämn yta.

Metoden används för obestruket papper.

Ytråhet enligt Parker Print Surf (PPS) 
(ej SCAN-norm)
Anger den mängd luft som passerar mellan mätväggens 
stålkant och pappersytan. Resultatet anges i µm. Högt 
värde betyder ojämn yta, ett lågt värde en jämn yta.

Metoden används för bestruket papper.

Densitet 
(SCAN P 7:75)
Densitet är massa per volym, för papper beräknad ur 
ytvikten och tjockleken i trave och för papp ur ytvikten 
och tjockleken hos enskilda ark.

Densitet i kg/m3 =  

Bulk är mått på hur voluminöst ett papper är. Ett papper 
som är tjockt i förhållande till sin vikt har hög bulk. Bulk 
är det inverterade värdet på densiteten.

Bulk i cm3/g =

ISO-ljushet 
(SCAN P 3:75)
ISO-ljusheten är papperets reflektans mätt vid effektiv  
våglängd 457 nm (blått) och volframlampa. Den uttrycks  
i procent av absolut ljushet som är ljusheten hos en  
perfekt reflekterande diffusor. Högt värde betyder hög 
ljushet. Sker mätningen med xenonlampa erhålles ett 
högre ljushetsvärde än SCAN P 3:75 om papperet inne-
håller optiska vitmedel.

CIE-vithet
(ej SCAN-norm)
Mätningen utförs med en spektrofotometer, varvid ljuset 
som reflekteras av provet delas upp i olika våglängdsom-
råden (olika kulörtoner) och räknas sedan om till vithet 
enl. CIE-ekvationen. Beräkning enligt denna ekvation 
anses bäst överensstämma med det mänskliga ögats vit-
hetsuppfattning. Ett högt värde betyder hög vithet.

Opacitet 
(SCAN P 8:75)
Opacitet är mått på ett arks förmåga att visuellt dölja 
svart tryck på underliggande papper. Mäts som kvoten 
mellan reflektans hos ett ark mot svart bakgrund och en 
tjock pappersbunt vid effektiv våglängd 557 nm (grönt). 
Lågt värde innebär att papperet är genomskinligt.

Vi arrangerar kontinuerligt seminarier, både hos oss  
och hos våra kunder, med trycksaken som gemensam  
nämnare. Ambitionen är att sprida kunskap runt pappers- 
val och trycksaksproduktion till så många marknads-
kommunikatörer, grafiska formgivare, säljare på tryckerier, 
projekt- och produktionsledare på reklambyråer och 
tryckerier, som möjligt. Vi vill också bidra till att skapa 
förståelse och erfarenhetsutbyte, yrkeskategorierna 
emellan.

Designa en egen kurs!
Vill du få specialstöpt undervisning och information om 
pappersval och trycksakskommunikation? Skräddarsydd, 
bara för dig och dina kollegor? Kanske i samband med  
att du bjuder in dina kunder? Vår pappersexercis kan 
anta i stort sett vilka former du vill. Vi skapar ett innehåll 
och omfång som passar dig och dina gäster. Kontakta 
bjorn.blanck@papyrus.com om dina önskemål, så  
återkommer vi med förslag.

Ytvikt i g/m2 x 1000
Tjocklek i µm

1000
densitet i kg/m3
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Yt-pH 
(ej SCAN-norm)
0,1 ml destillerat vatten placeras på provytan. pH i prov-
droppen uppmätes med hjälp av glaselektrod med flat 
membran efter en inställningstid av 2 min.

Glans 
(ej SCAN-norm)
Glansmätning sker med 75° reflektionsvinkel. Metoderna 
för mätning skiljer sig mellan bruken.

Dragstyrka 
(SCAN P 16:76)
Dragstyrkan är den maximala kraft per breddenhet ett prov- 
stycke kan utstå vid dragning till brott under specificerade 
provningsbetingelser. Dragstyrkan anges i enheten kN/m.

Dragindex =  

Dragindex anges i enhet Nm/g.

Styvhetsmätning enligt Taber 
(TAPPI T-489)
Hos en provbit med ytan 38x70 mm mätes den kraft som 
åtgår för att böja papperet till 15° vinkel. Mätningen sker  
dels i fiberriktningen och dels i tvärriktningen. Värdet anges 
i enheten gcm. Högt värde anger hög styvhet.
 

Styvhetsmätning enligt Lorentzen & Wettre 
(SCAN P 29:69) 
Anger den kraft som åtgår för att böja en 38 mm bred 
remsa till 15° vinkel. Mätningen sker dels i fiberriktningen 
och dels i tvärriktningen. Högt värde anger hög styvhet. 
Värdet anges i enheten mN..

Kuvert-symbol

Till höger om produktnamnet här i prislistan, finns 
en kuvertsymbol om vi har kuvert av samma 

papperskvalitet. Symbolen finns med som en påminnelse 
om att man även bör kika i kapitel G (kuvert och brevpåsar).

FSC

FSC (Forest Stewardship Council) har som syfte att skydda 
hotade skogar, bevara den biologiska mångfalden och värna 
urbefolkningars rättigheter att äga, nyttja och sköta sina 
marker.

Det finns tre typer av produktmärkningar: FSC-Pure, 
FSC-Mixed och FSC-Recycled.  

FSC-certifikat enligt COC (Chain of Custody), s k  
spårbarhetscertifikat, kan beviljas företag som bearbetar, 
förädlar eller handlar med FSC-certifierade produkter 
med träråvara som ursprung.

Samtliga FSC-certifierade företag finns registrerade på 
FSC:s internationella hemsida: www.fsc-info.org.

PEFC

PEFC (Program for the Endorsment of Forest Certification) 
styrs av skogsföretagen och verkar för ett uthålligt skogs-
bruk med god naturanpassning och stödjer användning av 
trä- och pappersprodukter som förnyelsebara och miljö-
vänliga material. PEFC är en internationell skogsstandard, 
vars mål är att främja uthålligt skogsbruk med balans 
mellan de tre aspekterna; skogsproduktion, miljövård 
och sociala intressen.

Svanenmärkning

Svanen är en gemensam nordisk miljösymbol för 
licensierade produkter som uppfyller fastställda  

miljökriterier. I Sverige görs ansökan hos SIS Miljömärkning, 
som efter prövning utfärdar Svanenlicens. Ansökan om 
licens görs av tillver kande bruk. Aktuella licensnummer 
finns på inlagans sista sida.

Åldringsbeständigt papper 

Oändlighetssymbolen i anslutning till produkt- 
namnet ger besked om att papperet uppfyller kraven 

på åldringsbe stän dighet enligt ISO-standarden 9706. 

Klorfritt papper

Beteckningen ECF (Elemental Chlorine Free) medger  
att vissa klorkemikalier används vid blekningen av  
pappersmassan, dock ej klorgas.

TCF (Totally Chlorine Free) innebär att papperet  
tillverkas av massor som blekts utan användning av 
klorhaltiga kemikalier.

5

 Kortsida x långsida, mm    

Delningssiffra A-format E-format C-format G-format B-format Del av grundformat

 0 841x1189  879x1241 917x1297 958x1354 1000x1414 1 

 1 594x841 620x879 648x917 677x958 707x1000 2
 2 420x594 440x620 458x648 479x677 500x707 4
 3 297x420 310x440 324x458 338x479 353x500 8

 4 210x297 220x310 229x324 239x338 250x353 16
 5 148x210 155x220 162x229 169x239 176x250 32
 6 105x148 110x155 114x162 119x169 125x176 64

 7 74x105 78x110 81x114 84x119 88x125 128
 8 52x74 55x78 57x81 59x84 62x88 256
 9 37x52 39x55 40x57 42x59 44x62 512

 10 26x37 27x39 28x40 29x42 31x44 1024
 11 18x26 19x27 20x28 21x29    22x31 2048
 12 13x18 13x19 14x20 14x21 15x22 4096

A7
E7

C7

G7

B7

F7

D7

A1

A3

A2

A4

A5

A6
A7

Serieformaten

Standardformat enligt SIS 014711 1.4.68 
Serieformaten bildar tillsammans ett system i vilket 
A-serien är grundserie och B-, C-, D-, E-, F- och G-serierna 
är hjälpserier till A-serien. A-, B- och C-serierna är fastlagda 
i ISO-rekommendationer och benämns därför i samman-
fattning ISO-format. D- och F-serierna har ännu ingen 
praktisk användning. 

A-seriens grundformat A0 = 1m2. Av denna yta och  
sidförhållandet 1: 2 erhålles sidorna 841x1189 mm.

Övriga grundformat är uträknade med utgångspunkt 
från A-serien. Respektive serier erhålles sedan genom  
tillämpning av halveringsprincipen. Detta innebär att av 
två format i en följd i en serie, det mindre erhålles genom  
halvering av det större, parallellt med kortsidan.

Dragstyrka
Ytvikt

Serieformatens mått

Förhållandet mellan de olika serieformaten A-serien
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Pappersåtgång utan avgång Vad väger trycksaken?

Fiberriktning och maskinbredd Beräkning av vikten per 1000 ark

Vid papper- och kartongtillverkning strävar fibrerna efter att  
lägga sig i pappersbanans längdriktning. Detta försöker man  
motverka eftersom man önskar minsta möjliga skillnad i 
längd- och tvärriktning. Ändå har de flesta pappers- och 
kartong kvaliteter en tydligt märkbar fiberriktning. Den kan 
lätt fastställas genom att man böjer eller river arket. Man 
kan också prova genom att dra med nageln över arkkanten. 
Blir kanten vågig är den tagen ur maskinbredden.

I prislistan finns ingen särskild markering för fiberriktningen 
men den kan ändå utläsas. Vid formatangivelsen är det  
mått som är angivet först taget ur maskinbredden. Fiber-
riktningen är alltså parallell med det sist angivna måttet, 
dvs 46 x 64 cm; 46 är tvärs fiberriktningen, 64 lika med 
fiberriktningen.

För att underlätta beräkningen av pappersåtgång och  
portokostnader visar tabellen nedan vad papperet väger 
i en trycksak som omfattar mellan 2-32 sidor i formaten 
A6, A5 och A4 i ytvikter mellan 70 – 150 g. 

Eftersom papper, enligt Allmänna Leveransbestämmelser 
från 2011, är leveransgillt trots vissa avvikelser i ytvikten, 
bör trycksaken alltid kontrollvägas.

Vikten per 1000 ark beräknas enligt formeln: arkets  
längd x arkets bredd (uttryckt i meter) x ytvikten i gram.

Ett 100-gramspapper i formatet 46 x 64 väger alltså  
0,46 x 0,64 x 100 = 29,4 kg per 1000 ark.

 Upplaga

Antal 500 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 15000 20000 25000 50000 100000
ur
arket Antal ark

2 250 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 7500 10000 12500 25000 50000

3 167 334 667 1000 1334 1667 2000 2334 2667 3000 3334 5000 6667 8334 16667 33334

4 125 250 500 750 1000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 3750 5000 6250 12500 25000

5 100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000 4000 5000 10000 20000

6 84 167 334 500 667 834 1000 1167 1334 1500 1667 2500 3334 4167 8334 16667

7 72 143 286 429 572 715 858 1000 1143 1286 1429 2143 2858 3572 7143 14286

8 63 125 250 375 500 625 750 875 1000 1125 1250 1875 2500 3125 6250 12500

9 56 112 223 334 445 556 667 778 889 1000 1112 1667 2223 2778 5556 11112

10 50 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 5000 10000

11 46 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910 1364 1819 2273 4546 9091

12 42 84 167 250 334 417 500 584 667 750 834 1250 1667 2084 4167 8334

13 39 77 154 231 308 385 462 539 616 693 770 1154 1539 1924 3847 7693

14 36 72 143 215 286 358 429 500 572 643 715 1072 1429 1786 3572 7143

15 34 67 134 200 267 334 400 467 534 600 667 1000 1334 1667 3339 6667

16 32 63 125 188 250 313 375 438 500 563 625 938 1250 1563 3125 6250

17 30 59 118 177 236 295 353 412 471 530 589 883 1177 1471 2942 5883

18 28 56 112 167 223 278 334 389 445 500 556 834 1112 1389 2778 5556

19 27 53 106 158 211 264 316 369 422 474 527 790 1053 1316 2632 5264

20 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 750 1000 1250 2500 5000

21 24 48 96 143 191 239 286 334 381 429 477 715 953 1191 2381 4762

22 23 46 91 137 182 228 273 319 364 410 455 682 910 1137 2273 4546

23 22 44 87 131 174 218 261 305 348 392 435 653 870 1087 2174 4348

24 21 42 84 125 167 209 250 292 334 375 417 625 834 1042 2084 4167

25 20 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 600 800 1000 2000 4000

26 20 39 77 116 154 193 231 270 308 347 385 577 770 962 1924 3847

27 19 38 75 112 149 186 223 260 297 334 371 556 741 926 1852 3704

28 18 36 72 108 143 179 215 250 286 322 358 536 715 893 1786 3572

29 18 35 69 104 138 173 207 242 276 311 345 518 690 863 1725 3449

30 17 34 67 100 134 167 200 234 267 300 334 500 667 834 1667 3334

31 17 33 65 97 130 162 194 226 259 291 323 484 646 807 1613 3226

32 16 32 63 94 125 157 188 219 250 282 313 469 625 782 1563 3125

  Antal sidor
g Format 2 4 6 8 12 16 24 32

  Trycksaksvikt i g

70 A6 1,09 2,18 3,27 4,36 6,54 8,72 13,08 17,44

 A5 2,18 4,36 6,54 8,72 13,08 17,44 26,16 34,88

 A4 4,36 8,72 13,08 17,44 26,16 34,88 52,32 69,76

80 A6 1,24 2,49 3,73 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89

 A5 2,49 4,97 7,46 9,95 14,92 19,89 29,84 39,78

 A4 4,99 9,98 14,97 19,96 29,94 39,92 59,88 79,83

90 A6 1,40 2,80 4,20 5,60 8,39 11,19 16,78 22,38

 A5 2,80 5,60 8,39 11,19 16,78 22,38 33,57 44,76

 A4 5,61 11,23 16,84 22,45 33,68 44,91 67,36 89,81

100 A6 1,55 3,11 4,66 6,22 9,32 12,43 18,64 24,86

 A5 3,11 6,22 9,32 12,43 18,85 24,86 37,30 49,73

 A4 6,24 12,47 18,71 24,95 37,42 49,90 74,84 99,79

115 A6 1,78 3,57 5,36 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59

 A5 3,57 7,15 10,72 14,30 21,45 28,59 42,89 57,19

 A4 7,17 14,35 21,52 28,69 43,04 57,38 86,07 114,76

130 A6 2,02 4,04 6,06 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32

 A5 4,04 8,08 12,12 16,16 24,24 32,32 48,48 64,64

 A4 8,10 16,21 24,32 32,43 48,65 64,86 97,30 129,73

150 A6 2,33 4,66 6,99 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30

 A5 4,66 9,32 13,99 18,65 27,97 37,30 55,94 74,59

 A4 9,36 18,71 28,07 37,42 56,13 74,84 112,27 149,69
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Prissättning

Standardsortiment
De artiklar som är specificerade i prislistan utgör Papyrus 
standardsortiment.

Standardförpackningar
Normalark levereras som standard antingen rismarkerade 
på pallar eller i paket på pallar. Pallarna väger drygt 500 kg. 

I de fall leverans av mindre kvantiteter än hela paket 
medges, står detta angivet i prislistan. För brutna förpack-
ningar utgår tillägg som anges i prislistan. 

Lagerhållning/anskaffning
Standardsortimentet finns på Papyrus lager i Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Delar av sortimentet lagerhålls 
externt, och information om vilka produkter samt gällande 
ledtider framgår av fotnoter i anslutning till respektive 
artikel.

Dessutom finns möjlighet att beställa tillverkningsorder 
som kan avvika från standardsortimentet. Leveranstiden 
är beroende av brukets beläggning.

Grundpriser
Aktuell prislista finns på www.papyrus.com/se 

 
Prissättningen för Grossistlagerorder framgår av prislistan. 
Alla varor som levereras från Papyrus lager till en och 
samma adress under en och samma dag, vid ett eller flera 
tillfällen, sammanräknas som ett ordertillfälle. Eventuell 
restorder sammanräknas med sin ursprungsorder. Den 
priskolumn som tilllämpas svarar mot orderns totala storlek. 
Orderstorleken beräknas efter tre parametrar: pallar, vikt 
och värde. Av prislistesidornas huvud framgår efter vilken 
parameter den aktuella produkten prissätts. 

Normalark av finpapper och kartong, rismarkerade  
pallar respektive paket samt kontorspapper prissätts på basis  
av totala antalet pallar per order. Övrigt sortiment pris-
sätts efter orderns totala värde beräknat enligt kolumn 1. 

Vid order från externt lager är orderns totala kvantitet 
grund för prissättningen. Sammanräkningen får ske av 
hela standardsortimentet hos respektive lager. Varje artikel 
skall dock omfatta hela transporförpackningar och lägst 
en pall. Tillverkningsorder kräver samma kvalitet, yta, 
ytvikt och färg för hela beställningen. 

Prisvillkor 
Prisändringar aviseras cirka 30 dagar innan de träder i 
kraft. Energi- och distributionstillägg tillkommer på 
lagerleveranser. I övrigt hänvisas till punkt 15 i Papyrus 
allmänna leveransvillkor.

1.  TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån Papyrus och  
kunden inte skriftligt avtalat om annat.

2.  DEFINITIONER
Leverans avser viss beställd mängd varor, som levereras samtidigt.

Parti avser en eller flera enheter av en viss specificerad kvalitet och  
utförande, som levereras samtidigt.

Gods avser försåld vara.

Enhet avser rulle, bal, pall, paket eller annan transportförpackning.

Ytvikt avser vikten per kvadratmeter, fastställd enligt SCAN-P 6:75  
eller den SCAN-norm, som kan komma att antas i dess ställe.

Avtalad ytvikt avser den i avtalet angivna ytvikten.

Faktisk ytvikt avser medeltalet av ytvikt som den bestäms genom  
uttagande av prov och provning enligt SCAN-P 1:61 och SCAN-P 6:75 
eller sådana SCAN-normer, som kan komma att antas i deras ställe. För 
tidningspapper, trähaltigt tryckpapper, journalpapper, liner och fluting 
skall emellertid den faktiska ytvikten bestämmas med utgångspunkt från 
dessa produkters fukthalt vid tillverkningen.

Nominell vikt avser levererat antal ark multiplicerat med deras avtalade 
yta och avtalade ytvikt.

Tolerans avser tillåten avvikelse mellan avtalad och faktisk ytvikt uttryckt  
i procent av avtalad ytvikt.

Grossistlagerorder avser en order om leverans från Papyrus egna lager.

Brukslagerorder eller Anskaffningsorder avser en order som levereras 
från vid bruk/tillverkare liggande färdiglager av standardsortiment.

Tillverkningsorder avser en mot särskild order utförd tillverkning.

3.  LEVERANSKLAUSUL OCH FRAKT
Har leveransklausul avtalats, skall den tolkas i enlighet med INCOTERMS 
2010. Om inget anges, anses leveransen ske DAP, till lastkaj. 

Leverans sker enligt bekräftad beställning eller efter fastställd bekräftad 
leveransplan. Leverans avseende viss kund sker vid ett tillfälle och till en 
lossningsplats. Kolli under 35 kg levereras med postpaket.

Papyrus äger rätt att påföra särskilda serviceavgifter, bränsle- samt  
distributionstillägg i enlighet med Papyrus prislista. Om kunden beställt 
tjänster utöver ordinarie leveransservice, t.ex. expressbud, inbärning,  
avisering, tidslossning etc. faktureras dessa enligt kundens gällande prislista.

–  Småorderavgift 300 kr tillkommer när leveransordervärde avseende   
    Papyrus standardsortiment understiger 3000 kr.

–  För artiklar som omfattas av miljöavgift tillkommer denna.  
    Papyrus är registrerad hos Reparegistret.

–  Vid brytning av transportförpackning till mindre enheter  
    tillkommer ett brytningstillägg.

–  Distributions- & energitillägg tillkommer med 2,9 % på det  
    fakturerade värdet. 

Då leverans av gods sker på EUR pallar, med Papyrus egna bilar, tas  
motsvarande antal pallar i utbyte. Saknas pall för utbyte debiteras pall-
kostnaden enligt gällande pris. Vid leverans med externa åkare regleras 
pallarna via Pallpoolen eller som en separat debitering på fakturan.  
Om mottagaren inte är ansluten till Pallpoolen debiteras pallkostnaden 
enligt gällande prislista.

4.  LEVERERAD KVANTITET OCH KVALITET AVSEENDE PAPPER, 
      PAPP OCH KARTONG

Vad avser ”Levererad kvantitet och kvalitet avseende papper, papp  
och kartong” hänvisas till bilaga 1 till de av KEPA framtagna ”Allmänna 
leveransbestämmelser vid försäljning av papper och övriga produkter”.

5.  LEVERERAD KVALITET AVSEENDE ÖVRIGA PRODUKTER
Ett parti skall anses avtalsenligt levererat om godset i huvudsak överens-
stämmer med produktspecifikationen och är ägnad för det ändamål för 
vilket varor av samma slag i allmänhet används.

6.  FÖRÄNDRINGAR AV SORTIMENT M.M.
Papyrus förbehåller sig rätten att när som helst förändra produktsorti- 
mentet, samt reserverar sig också för ändringar i produktspecifikationerna 
samt tryckfel.

Aktuell information finner du på www.papyrus.com/se. 

7.  LEVERANSDAG OCH FÖRSENING
Anges leveransdag som viss tidsrymd, skall den räknas från den dag  
avtalet slöts.

Finner säljaren att tillverkaren inte kan hålla avtalad tidpunkt för leverans, 
skall köparen omgående underrättas om detta. Köparen skall uppmana 
säljaren att leverera inom skälig tilläggsfrist. Har leverans inte skett inom 
tilläggsfristen, och medför förseningen väsentlig olägenhet för köparen, 
kan köparen häva avtalet i dess helhet eller, om fråga är om delleverans, 
såvitt avser den delleverans som berörs.

Försenad leverans berättigar inte i något fall köparen till skadestånd.

I de fall en eller flera artiklar på en order restnoteras, kommer ordern att 
levereras komplett så snart samtliga varor finns på lager.

8.  ANSVAR VID FEL ELLER BRIST
Om levererat gods är behäftat med fel enligt punkt 4–5 skall säljaren  
efter eget val avhjälpa felet genom att antingen leverera felfritt gods inom 
skälig tid eller medge avdrag på köpeskillingen som svarar mot felet.

Köparen är berättigad häva köpet av en leverans på grund av fel endast 
om säljaren försummat att inom ovan angiven tid leverera felfritt gods 
eller medge mot felet svarande avdrag på köpeskillingen. Om endast 
en mindre del av godset är felaktigt och resterande del kan användas av 
köparen, kan köparen endast häva köpet av den felaktiga delen av det 
levererade partiet.

Vad som föreskrivs i denna punkt skall äga motsvarande tillämpning vid 
brist. Fel eller brist berättigar inte i något fall köparen till skadestånd.

9.  REKLAMATION FÖR FEL ELLER BRIST
Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid motta-
gandet. Köparen skall skriftligen meddela säljaren brist eller fel i godset 
omedelbart efter att köparen märkt, eller borde ha märkt, bristen eller 
felet, dock senast:

–  när det gäller fel eller brist som framgår av faktura, inom tio (10) dagar   
    från mottagandet av fakturan.

–  när det gäller fel eller brist som kan iakttas vid okulärbesiktning, senast   
    inom tio (10) dagar från leverans.

–  när det gäller saknat gods, senast inom tio (10) arbetsdagar från leverans.

–  när det gäller övriga fel och brister, senast inom tre (3) månader från leverans.

Transportskador skall köparen, förutom reklamation enligt ovan, också 
anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Detta skall,  
så vitt avser synliga skador, ske omedelbart och i övriga fall inom tio (10) 
dagar efter godsets mottagande.

Om kvalitetsavvikelse kan konstateras eller kvaliteten ger anledning till 
misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte 
påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten 
under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar.

Köparen skall lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering samt övriga 
uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklama-
tionen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs vårda godset.

Underlåter köparen att reklamera enligt de tider och anvisningar som 
anges ovan, är säljaren befriad från allt ansvar för felet eller bristen.

10. LEVERANS AV SÄRSKILDA PARTIER
Är leverans i särskilda partier avtalad, skall varje parti anses som en separat 
leverans. Fel, brist eller dröjsmål i fråga om ett eller flera partier skall inte 
påverka giltigheten av avtalet i övrigt.

11. ANSVARSBEGRÄNSNING
Säljarens ansvar för dröjsmål och fel är begränsat till vad som anges under 
punkterna 7–8.

Köparen har ej i något fall rätt till skadestånd, sålunda ej heller ersättning 
för indirekt skada, utebliven vinst eller ersättning för skada på person eller 
annan egendom.

12. RETURER OCH AVBOKNING
Köparen har rätt att, mot en returavgift om 10% av ordervärdet, dock 
lägst 500 kr, returnera obrutna och oskadade förpackningar som ingår i 
Papyrus standardsortiment och som levererats från säljarens grossistlager. 
Retur ska ske inom 30 dagar från leverans skett.

Returrätt gäller inte artiklar som är tillfälliga, utgående, anskaffade och/eller 
tillverkade för kunds räkning eller som ingår i vårt beställningssortiment. 

Avbokning av tillverkningsorder eller anskaffningsorder kan ej ske.  
Order debiteras enligt överenskommen prisuppgörelse.

Kontakta vår Affärsservice för registrering av returorder.

Papyrus allmänna leveransbestämmelser  
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ART. 12 VIKTTOLERANSER FÖR LEVERANSER

I. Papper och kartong i ark
Eftersom skillnaden mellan beställd vikt och levererad vikt måste bedömas 
för varje order eller delorder med samma leveransdatum och avseende en 
enstaka kvalitet (behandling, nyans, yta och övriga egenskaper) och en 
enstaka storlek, blir toleranserna enligt följande med hänsyn till det antal 
ton som har levererats:

I.1 Standard tryckpapper och kartong i ark
Definition: standardkvaliteter av papper och kartong är de som anges som  
sådana genom typ, ytvikt och storlek i prislistor och andra handelsdokument.

I.1.1 Standard tryckpapper och kartong – standardtyper,  
ytvikter och storlekar

Beställd kvantitet Utan max- eller minkvantitet (*)
Mer än 20 ton ±2,5% med högst 1 ton 
10 till 20 ton ±4,0% 
5 till 10 ton ±5,0% 
3 till 5 ton ±7,0% 
Under 3 ton (**) ±8,0%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i 
denna tabell fördubblas.

(**) Toleranser på ±8,0% för order upp till 3 ton gäller inte för volym-
kvaliteter som endast säljs genom återförsäljare i kvantiteter på mindre 
än 3 ton.

För standardkvaliteter som säljs i helpallsenheter (detta är färdiga enheter 
som innehåller ett visst teoretiskt antal ark enligt tillverkarens prislista) 
tillåts inga avvikelser mellan antalet beställda ark och antalet fakturerade 
ark. Räkningens noggrannhet, d.v.s. den eventuella skillnaden mellan 
antalet fakturerade ark och antalet levererade ark, behandlas i artikel 13.

I.1.2. Standard tryckpapper och kartong med standardytvikt men 
med specialstorlek

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet  
 är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton Tidigare avtal 
50 till 100 ton ±4% 
20 till 50 ton ±6% 
10 till 20 ton ±8% 
5 till 10 ton ±10% 
3 till 5 ton ±15% 
Under 3 ton ±20%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas.

Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter det kan snävare 
toleranser överenskommas med specialavtal.

I.1.3 Beställningar på tryckpapper med andra egenskaper än de som 
anges i I.1.1 och I.1.2. Toleranserna för dessa papper ska överenskommas 
mellan köparen och säljaren och får inte vara mindre än de som anges 
i I.1.1 och I.1.2.

I.2 Kartong (annat än kartong som är avsedd enbart för tryckning)

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet  
 är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton Tidigare avtal 
Från 50 till 100 ton  ±5,0% 
20 till 50 ton  ±10,0% 
10 till 20 ton  ±12,0% 
5 till 10 ton  ±15,0% 
5 ton och mindre  Enligt överenskommelse, men större  
 avvikelser än för kvantiteter över 5 ton

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas.

I.3 Förpackningspapper och annat papper

Beställd kvantitet Utan att max- eller minkvantitet  
 är angiven i ordern (*)
Mer än 100 ton Tidigare avtal 
Från 50 till 100 ton ±4% 
20 till 50 ton ±6% 
10 till 20 ton ±8% 
5 till 10 ton ±10% 
3 till 5 ton ±15% 
2 till 3 ton ±20%

(*) Om variation endast tillåts i ena riktningen måste toleranserna i denna 
tabell fördubblas. Om papperstypen och de tekniska förhållandena tillåter 
det kan snävare toleranser överenskommas med specialavtal.

II. Papper och kartong i rullar
Till följd av skilda rulldimensioner är det omöjligt att fastställa kvantitets-
toleranserna enhetligt. Därför måste säljaren och köparen fastställa specifika 
toleranser. Men om det inte finns någon överenskommelse blir toleranserna 
de som anges ovan i I.1.0 för tryckpapper och kartong, i I.2.0 för kartong 
och i I.3.0 för förpackningspapper och annat papper.

ART. 13 TOLERANSER FÖR RÄKNINGENS NOGGRANNHET
För beställningar som grundas på räknat antal ark måste följande  
toleranser upprätthållas:

I. Antal ark per leverans av tryckpapper
För fakturering i räknade ark bör antalet fakturerade ark inte avvika från 
antalet levererade ark med

–  mer än 3% för en sändning på under 1 ton eller mindre än 5000 ark,

–  mer än 2% för en sändning på minst 1 ton eller mer än 5000 ark.

II. Antal ark per lindad enhet eller räknad enhet
Skillnaden mellan det teoretiska antalet ark och det faktiska antalet ark  
per förpackad eller räknad enhet får inte överstiga följande värden för 95% 
av de levererade förpackade enheterna:

–  ±3% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för tryckpapper och  
    kartong från 60 gram och uppåt

–  ±5% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för övrigt tryckpapper,  
    för förpackningspapper och för tunt papper och specialpapper

–  ±8% med marginal på 5 ark mer eller mindre, för cylinderkartong,  
    specialkartong och halmkartong.

ART. 14 TOLERANSER FÖR YTVIKTER

I. Enhetsvärdets spridning inom en leverans
Avvikelserna mellan beställda ytvikter och ytvikterna för de ark som leve-
reras får inte överstiga följande värden för 95% av de levererade arken:

I.1 För obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket  
förpackningspapper

Beställd ytvikt Utan att max eller min angivits i ordern
Upp till och med 32 gram  ±2,5 gram 
Från 33 till 39 gram  ±8,0% 
Från 40 till 59 gram  ±6,0% 
Från 60 till 179 gram  ±5,0% 
Från 180 till 224 gram  ±6,0% 
Från 225 gram  ±7,0%

I.2 För bestruket tryck- och skrivpapper och bestruket förpackningspapper
Ovanstående toleranser ökar med 1 enhet upp till och med 32 gram och 
2 enheter däröver. Exempel: +2,5 gram blir +3,5 gram och ±6% blir ±8%.

I.3 För specialtryckpapper som ritpapper och annat tunt papper, 
oavsett om det är bestruket eller inte, liksom för kräppat papper,  
där inget specialavtal har upprättats, tillämpas en extra tolerans på  
1 enhet för de toleranser som anges i I.1 för obestruket papper och i 
I.2 för bestruket papper.

I.4 Max eller min ytvikt angiven i ordern
Om en max- eller minvikt i gram har angivits, fördubblas de toleranser 
som anges i de tre styckena ovan.

II. Genomsnittlig levererad ytvikt
Avvikelserna mellan beställda ytvikter och levererade får inte överstiga 
följande värden:

II.1 Obestruket tryck- och skrivpapper och obestruket  
förpackningspapper

Beställd ytvikt Utan att max eller min angivits i ordern
Upp till och med 32 gram ±2,5 gram 
Från 33 till 39 gram ±6% 
Från 40 till 59 gram  ±4% 
Från 60 till 179 gram  ±3% (*) 
Från 180 till 224 gram  ±4% 
Från 225 gram och uppåt  ±5%

(*) För normala ytvikter mellan 60 och 129 gram kan toleranserna regleras 
i specialavtal för vissa papperskategorier och de procentsatser som anges 
ovan kan då minskas till 2,5%.

Om en papperskvalitet levereras i kvantiteter på 3 ton eller mindre, ökas 
ovanstående toleranser med 1 enhet, till exempel 3,5 gram i stället för 
2,5 gram och 7% i stället för 6%.

II.2 För bestruket tryck- och skrivpapper, liksom för bestruket förpack-
ningspapper, ökas toleranserna med 2 enheter jämfört med dem som 
anges ovan.

 

Levererad kvantitet och kvalitet avseende papper, papp och kartong
13. ANSVAR FÖR GODSETS SKADEBRINGANDE EGENSKAPER  
     (PRODUKTANSVAR)

Säljarens information beträffande godset är baserad på laboratorieförsök  
eller användningstekniska försök och är endast vägledande vid valet av 
produkt, arbetsmetod samt användningsområde och utgör ingen garanti 
för godsets lämplighet för visst ändamål.

Säljaren ansvarar inte i något fall för skada, som kan drabba köparen till 
följd av att godset förorsakat skada på annan egendom tillhörande köparen 
av vad slag det vara må.

Säljaren är heller inte ansvarig gentemot köparen för ersättningsanspråk  
från köparen, som grundas på skadeståndskrav från tredje man, däri inräknat 
hos köparen anställd personal, till följd av sakskada eller personskada 
annat än i sådana fall, då köparen enligt tvingande lag haft att svara för 
detta och köparen enligt sådan lag har rätt att regressiv föra anspråket 
vidare på tillverkaren och förutsatt att säljaren beretts tillfälle att samråda 
med köparen vid handläggningen av ärendet.

Säljaren svarar i enlighet med tvingande lag i de fall tredje man ställer 
anspråk direkt emot säljaren, grundade på skadebringande egenskaper 
hos godset. Köparen skall dock i sådana fall ersätta säljaren i den mån  
skadan uppkommit till följd av att köparen åsidosatt säljarens anvisningar 
för användningen av godset eller skadan annars, helt eller delvis, är en 
följd av köparens handlande eller underlåtenhet.

14. SKATTER OCH AVGIFTER
Köparen skall, utöver avtalat pris, utge ersättning för mervärdesskatt och 
andra skatter, kostnaderna utanför säljarens kontroll och avgifter som 
belastar godset eller kan komma att påföras.

15. PRIS OCH PRISJUSTERINGAR
Priset framgår av säljarens för var tid gällande, officiella prislista. Vid 
eventuella prisförändringar gäller leveransdagens priser, oaktat om ett pris 
tidigare angivits i en orderbekräftelse.

Inträffar före leverans prishöjning, valutaförändring, skattehöjning eller 
annan händelse utanför säljarens kontroll, äger säljaren rätt att höja priset  
i motsvarande mån, varvid köparen alltjämt är bunden vid köpet.

16. BETALNINGSVILLKOR
Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas senast inom trettio 
(30) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning skall 
köparen erlägga dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen efter en procentsats 
som med lägst tio (10) procentenheter överstiger Riksbankens vid varje 
tidpunkt gällande referensränta.

Förorsakar köparens dröjsmål med betalningen säljaren kostnad i form av 
kurs-, inflations- eller devalveringsförlust, eller uppkommer andra kostnader 
såsom för betalningspåminnelser m.m., skall köparen ersätta även dessa 
kostnader.

17. SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS OBESTÅND
Om köparen försatts i konkurs, inställt sina betalningar eller eljest kan 
antas vara på obestånd, äger säljaren rätt att innehålla vidare leveranser, 
återta godset eller häva avtalet helt eller delvis. Säljaren äger också rätt  
att kräva godtagbar säkerhet för fortsatt fullgörande.

Köparen skall anses vara på obestånd bl. a. om han dröjer mer än 30 dagar 
att betala förfallen faktura. Företagets rättigheter enligt denna paragraf bort-
faller om köparen omedelbart vid anfordran ställer betryggande säkerhet.

18. BEFRIELSEGRUNDER
Säljaren är befriad från sina skyldigheter enligt detta avtal om fullgörandet 
omöjliggörs eller väsentligt försvåras eller fördyras av omständigheter 
utanför säljarens kontroll.

Om säljaren påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan skall köparen 
utan dröjsmål underrättas där om. Oavsett vad som ovan sagts om  
befrielse från påföljd, har köparen rätt att säga upp avtalet till omedelbart  
upphörande, om fullgörandet av viss förpliktelse försenas med mer än  
3 månader.

19. LAGVAL OCH TVISTLÖSNING
Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal.

Tvist med anledning av avtalet skall avgöras i Sverige enligt gällande lag 
om skiljeförfarande. Reglerna för förenklat skiljeförfarande skall tillämpas 
om inte målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omstän-
digheter påkallar att ordinarie skiljedomsregler tillämpas på förfarandet.
Parterna skall dock inte vara förhindrade att vid allmän domstol väcka 
talan om betalning av förfallen fordran.

Bilaga 1
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II.3 För tryckpapper och specialpapper som ritpapper och annat tunt 
papper, oavsett om det är bestruket eller inte, där inget specialavtal 
har upprättats, tillämpas en extra tolerans på 1 enhet för de toleranser 
som anges i II.1 för obestruket papper och i II.2 för bestruket papper.

II.4 För kartong

1. Flerskiktskartong och kartongpapp:
180 gram till 249 gram ±6% 
250 gram till 499 gram ±5%
500 gram och mer  ±8%

2. Kartong för specialändamål  ±8%

3. Cylinderkartong och annat  ±8%

II.5 För kräppat papper:  ±10%

II.6 När det finns speciella specifikationer för flerskiktskartong,  
kartongpapp, cylinderkartong och kräppat papper, och när inget 
specialavtal om detta har upprättats mellan tillverkaren och köparen, 
tillämpas toleranser som är 1 enhet högre än de som anges i II.4  
och II.5. Om max eller min ytvikt är angiven i ordern, fördubblas  
toleranserna som anges i II.1 och II.5.

ART. 15 TOLERANSER FÖR TJOCKLEK
Om en viss tjocklek är viktig för en viss slutanvändare bör köparen  
komma överens med leverantören om en lämplig tolerans i stället för 
ytviktstoleransen.

ART. 16 TOLERANSER FÖR MÅTT PÅ PAPPER OCH KARTONG PÅ RULLE

I. Bredd
För rullar med bredd som inte överstiger 1,60 m är breddtoleransen för 
rullen ±0,5% med ett max på ±3 mm och ett min på ±2 mm. Om köparen 
föreskriver en högsta eller minsta rullbredd, fördubblas ovanstående 
tolerans. För rullar med bredd som överstiger 1,60 m fastställs toleranserna 
med specialavtal.

II. Diameter
Om rullarnas diameter är angiven i ordern och detta krav har accepterats 
av leverantören blir toleransen för diameterns variation enligt följande:

–  för papper
–  där ingen max- eller mindiameter är angiven: -4 cm och +2 cm
–  där mindiameter är angiven:  +4 cm
–  där maxdiameter är angiven:  -8 cm
–  för volympapper kan specialavtal upprättas.

–  för kartong
–  där ingen max- eller mindiameter är angiven:  ± 6 cm
–  där mindiameter är angiven:  +12 cm
–  där maxdiameter är angiven:  -12 cm

Rullar som kommer i slutet av moderrullen för sista sändningen måste 
dock accepteras av köparen om deras diameter är mer än hälften av den 
beställda diametern.

ART. 17 TOLERANSER FÖR MÅTT OCH KVADRATFORM PÅ PAPPER I ARK

I. Papper och kartong (annat än i stycke II) i ark

I.1 Måttoleranser

Följande maxavvikelser tillåts för arkets båda mått:

–  precisionsskuret: ±0,2% eller +0,4% (*), men minst ±2 mm  
    eller +4 mm (*)

–  maskinskuret: ±0,4 eller +0,8% (*), men minst ±3 mm  
    eller +6 mm (*)

(*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.

I.2 Toleranser för kvadratform
För precisionsskuret papper är rektangeltoleransen 0,3% och minst  
2 mm beräknat på sidornas faktiska mått.

För maskinskuret papper är rektangeltoleransen 0,6% och minst 4 mm 
beräknat på sidornas faktiska mått.

Obs! Toleranserna som anges i I.1 och I.2 tillämpas endast på ark med 
kortsida på minst 40 cm.

Om den beställda papperstypen och de tekniska förhållandena medger 
det kan snävare toleranser överenskommas mellan köparen och säljaren 
för specifika beställningar.

II. Cylinderkartong - kartong för speciella ändamål och halmkartong.

II.1 Toleranser och mått
Följande maxavvikelser medges för arkets båda mått:

–  precisionsskuret: ±0,3% eller ±0,6% (*), men minst ±2 mm  
   eller +4 mm (*)

–  maskinskuret: ±0,5%, men minst 5 mm

(*) Om ingen minustolerans godtas och detta krav har angivits i ordern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.2 Toleranser för kvadratform
Rektangeltoleransen är ±2% och minst ±2 mm beräknat på sidornas 
faktiska mått.

Obs! Toleranserna som anges i II.1 och II.2 tillämpas endast på ark med 
kortsida på minst 40 cm.


