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Voorbeeld

Plastic Card

Hoge krasvastheid.
Afwerklaag op
voor- en achterzijde.
In hoogglans, in mat of in een
combinatie van beide
(spotvernis).

Kunststof kern
In offset gedrukt
Zeer hoge
krasvastheid
Glans of matte
afwerking

Opties:
Variabele gegevens per card
Handtekening-schrijfveld
Magneetstrip
Barcode
Riemgat
Spotvernis

Alle PMS kleuren en/of
full colourdruk. Randaflopend.

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

Ref.: CSD-Pluscard

Voorbeeld van een
beveiligingsopdruk

Rond gat
of riemstansing

Bedrukt naar wens

Formaat: ISO A.
85,59 x 53,97 mm x 0,76 mm.
Ook verkrijgbaar in 0,6 mm dikte.
Voorzien van ronde hoeken.

De beveiligingsopdruk
(tekst of foto) wordt
met een black-light
lampje zichtbaar.

Oplossingen voor uw klantenkaart, spaarkaart,
promotiekaart, luxe visitekaartje, enz.

Opties:

Opties:

are

Magneetstrip
LoCo (300 Oersted)
HiCo (2500-4000 Oersted)
volgens ISO.

Blacklight
beveiligingsopdruk
(tekst, foto, tekening).
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De variabele
informatie
per card kan tijdens het
drukproces worden
aangebracht (inkjet) en ook
achteraf (thermotransfer).

Personalisering
in zwart, in kleur,
in wit, goud of zilver.
Oplopend nummer.

Variabele Barcode.

Handtekeningveld/
of schrijfveld. Formaat naar keuze.
Ook kan de kaart geheel
beschrijfbaar worden gemaakt.
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UV-beschermlaag
Druk en personalisering
ABS of PVC
Druk en personalisering
UV-beschermlaag
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ABS = Acrylonitrile Butadiene Styrene (Gegoten kaart).
PVC = PolyVinyl Chloride. Wij verwerken mono pvc kaarten,
d.w.z. uit één stuk vervaardigd en dat is sterker dan een uit
lagen opgebouwd product.

Topkwaliteit plastic cards op creditcard formaat.
De voordelen van de PlusCard
- hoge resolutie offsetdruk
- kan tegen een stootje
- briljante kleurweergave
- bedrukking naar wens
- krasbestendige afwerklaag
- vele opties
- goed voor jarenlang gebruik
- in 2 ½ week in huis
Topkwaliteit
Deze plastic cards hebben een
aantal grote voordelen ten opzichte
van standaard plastic cards.
Zo wordt de bedrukking
uitgevoerd in hoge resolutie
offsetdruk. (offsetraster 120 ! ).
Dat betekent dat alle details in het
drukwerk haarscherp uit de verf
komen.
Bij het drukproces komen geen
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schadelijke stoffen vrij. Door polymerisatie van de inkt ontstaat een
hoge krasvastheid en de kleurkracht
wordt verhoogd.
Goed beschermd
Als extra bescherming wordt een
UV-beschermlaag op de kaart
aangebracht. De kaart is daardoor
compleet beschermd tegen
invloeden van buitenaf. De afwerklaag is harder dan het materiaal
waarop gedrukt wordt.
Variabele informatie per kaart
De kaarten kunnen worden voorzien
van persoonsgegevens, een
nummering, coderingen, enz. Wij
brengen ze aan tijdens het
drukproces of achteraf. Kies uit
zwart, wit of diverse kleuren.

Zilver en goud behoren ook tot de
mogelijkheden. Als we de gegevens
tijdens het drukproces aanbrengen
(in zwart) dan komen ze onder de
afwerklaag, dus extra veilig.
Korte levertijd
De standaard levertijd is 2 ½ week.
Eerder nodig? Overleg!
Ontwerp/zetwerk
Aanleveren als een drukwerk-pdf.
Formaat 90 x 58mm dat is incl.
rondom 2mm beeldafloop.
U kunt natuurlijk ook het ontwerp/
zetwerk door ons laten uitvoeren.

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.

