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Poel 18A, 1713 GL Obdam
(Bedrijventerrein De Braken)

Sinds 1993

l Telefoon 0226 - 452808
l E-mail: info@csd-plastic-cards.nl
l www.csd-plastic-cards.nl
BTW nr NL0743.82.329.B02
K.v.K. Alkmaar nr 51642654

BEDRIJFSPAS

Formaat: 85,5 x 54 x 0,7 mm. creditcard formaat

NAAM

Gerarda van den Hooge

- riemstansing
Opties: - rond ponsgat
4 of 6mm

FUNCTIE

GELDIG TOT

31-12-2020

VEILIGHEIDSCERTIFICAAT
NAAM

Scan deze
code met uw
smartphone
voor
indentificatie
op onze
website.

Complete service: ontwerpen, drukken, personaliseren en verzenden van plastic cards.

Johan van Diemen
GEBOORTEDATUM

GELDIG TOT

03-07-1972

31-12-2020
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Het unieke voordeel
van de FlexCard:

FlexCard
De voordelen van de FlexCard
- aantal vanaf 1 card
- snelle levering 4 - 6 dagen
- onbreekbaar
- bestand tegen olie en water
- milieuvriendelijke materialen
- bedrukking naar wens
- briljante kleurweergave
Flexibel in aantal
De fabricage van de FlexCards is
afgestemd op kleine aantallen
plastic cards. (tot 250 stuks).
U bestelt het aantal dat u nodig
heeft, of dat er nu 1 is, 24, 142 stuks
of een andere oplage. Omdat het
artwork door ons wordt bewaard, is
nabestelling snel geregeld.
Briljante kleurweergave
De FlexCard wordt gemaakt van
een lichtcrème synthetische
kunststof. De bedrukking wordt in
hoge resolutie digitaal (fotokwaliteit)
aangebracht.
Mede door toepassing van speciale
inkten en glanslaminaat wordt een
hoge kleurintensiteit bereikt,
waardoor uw cards een luxe
uitstraling krijgen.

C.S.D. Communicatie Service Dienst. Opgericht 1 juni 1993
Handelsnamen: C.S.D. Plastic Cards, C.S.D. Direct Mail
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Thuiszorg

Volledig te personaliseren
(nr, tekst, barcode, pasfoto)
in alle kleuren en Windows lettertypen

Metaalbouw

Flexibel in aantal en levertijd
De gehele opdruk, (basisopdruk en variabele persoonsgegevens, nummer en
of barcode) wordt onder het heldere laminaat aangebracht.
De opdruk is daardoor optimaal beschermd tegen invloeden van buitenaf.

Fotokwaliteit. Onbreekbaar.
Variabele opdruk per kaart
Tekst, nr, pasfoto of barcode.
De kracht van de FlexCards zit in de
kwaliteit van de variabele opdrukken.
Haarscherp, fotokwaliteit, in alle
kleuren en Windows lettertypes.
De variabelen worden direct tijdens
de druk van de cards aangebracht.
De scherpte hiervan is hoger dan bij
gebruik van cardprinters.
Nabestelling van gepersonaliseerde
cards is eenvoudig; het toesturen van
b.v. een nieuw Excelbestand volstaat.

VOORBEELDEN:
Stel, u heeft 12 identiteitskaarten nodig
maar in de loop van het jaar komen er
mutaties in het personeelbestand:
U bestelt het aantal dat u nu nodig
heeft. Het artwork wordt door ons
bewaard. Bij mutatie stuurt u een nieuw
Excel bestand op en nieuwe fotos. Met
een paar dagen heeft u de nieuwe
kaartjes in huis.

Eigenschappen van de FlexCard
Onbreekbaar
FlexCards zijn onbreekbaar, zelfs als ze worden
dubbelgevouwen! FlexCards scheuren niet en zijn
dus uitermate geschikt om in de portemonnee op
te bergen. Ze kunnen tegen een stootje.
FlexCards zijn bestand tegen...
Water, olie en andere chemicaliën en tasten de
druk van de FlexCard niet aan. De drukinkt vormt
een geheel met het synthetisch materiaal.
Milieu
Het kunststof en het polyester hoogglanslaminaat
(een bijproduct van petroleum) hebben de
reputatie van milieu-vriendelijk.
Laminaat eigenschappen
Het gebruikte laminaat hecht uitstekend op het
kunststof. De bedrukking beïnvloedt echter de
mate van hechting. Hoe lichter de opdruk, des te
beter hecht het laminaat op de card. Daarom
adviseren wij om aan de zijkanten van de kaart
lichte kleur(tinten) te gebruiken en donkere kleuren
te vermijden (met name blauw). Zo wordt een
optimale hechting van het laminaat bereikt.
Drukken op kunststof is anders dan op papier.
Het matte oppervlak van het kunststof beïnvloedt
de kleuren enigszins, daarom dient u rekening te
houden met een geringe kleurtolerantie.
Aanlevering zetwerk.
Onze voorkeur heeft een prepress pdf. Eps, Jpeg
(ongecomprimeerd) Netto 85,5x54mm met rondom
2mm afloop. (90x58mm bruto) Het zetwerk kan
ook door ons worden verzorgd.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafische industrie,
gedeponeerd onder nummer 8/2011 ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, plus onze voorwaarden
voor Direct Marketing Diensten. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden.

