Gode råd & Vejledning

Metal Visitkort
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Visitkort standard dimensioner
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Vi kan producere enhver form for metal visitkort, oftest uden der opkræves ekstra omkostninger, men der er
2 begrænsninger, der kræver overvejelse, før man udarbejder kortet:

50mm

1: Størrelse - Såfremt du vil undgå ekstra omkostninger, skal dit metal visitkorts dimensioner passe ind i
omkredsen af 80mm x 50mm eller 85,5 x 54mm.
2: Skarphed - Hvis skarpe vinkler bruges på kanten af kortet skal du huske at tilføje radier. Dette vil
forhindre skader, når de håndteres. ReklameZonen påtager sig ikke opgaver med skarpe kanter.
Metal visitkortene kan leveres i et stort udvalg af metaller:
rustfrit og børstet stål, kobber, messing, sølv- eller guldtekstureret.

Bleed
Desværre kan vi ikke trykke farver ud til kanten af visitkortet. Tekst og farver bør holdes min. 2-3 mm fra
kanten for at opnå bedste resultat.
Vi kan derimod godt ætse/fræse f.eks 2mm kant på visitkortet, hvis dette er min. 0,30mm i tykkelse. Dog
forlades en 1mm kant, rundt i kanten af visitkortet, hvor der ikke udføres gennemskæringer.
Der er en kant på denne skabelon som repræsenterer det område, som vi efterlader fri for gennemskærring
og farver/tekst.

Tekststørrelse
Der er ikke så mange begrænsninger vedrørende punkt størrelsen af skrifttyper på metal visitkort. Det
eneste spørgsmål, du skal overveje, er hvor lille du ønsker teksten.Vi kan trykke meget små detaljerede
skrifttyper men vi oplever, at de bliver svære at læse ved mellem 5 - 6 punkt i størrelse og derunder.

Ætsning
Vi kan ætse til en dybde af 52%, herved afsløres en lysere kerne af metal/stål. Denne proces er utrolig præcis,
men der er nogle begrænsninger med ætsning store områder af kortet.
Hvis det ætsede område er for stort, vil kortet begynde at bue lidt. Dette sker fordi ætsningen så svækker den
strukturelle integritet i metallet. Dette er ikke en eksakt videnskab, men her er nogle eksempler på kort med
for meget ætsning.

Gennemskæring
Gennemskæring i visitkortet skal ske på en sådan måde, at visitkort forbliver strukturelt sundt. For eksempel,
når du skærer bogstavet 'O' ud, vil det område i centrum af »O« falde lige ud af kortet, medmindre stivere
placeres for at holde centret på plads. Støtte stivere bør være mindst 0,3 mm tykke. Se eksemplerne:

Front

Dobbeltsiddet
Metal visitkortene kan ætses på begge sider, men der er et par ting at huske på:
1: Den første og vigtigste regel er, at du ikke kan have ætsning på samme sted på begge sider af
visitkortet. Dette skyldes, at ætsning går over halvvejs gennem metal. Hvis det ætsede område er ryg mod ryg,
bliver resultatet et utilsigtet hul igennem kortet.

Gennemskærring Ætsning

2: Husk, at noget der skæres igennem på forsiden af kortet vil kunne ses spejvendt på bagsiden.
Vi kan levere tykkere metal, der giver mulighed for ryg til ryg ætsning på begge sider. Dette tilføjer dog
væsentlige omkostninger til fremstillingsprocessen. Kontakt os venligst for detaljer og pris.

Signatur & Magnet stribe
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Vi er i stand til at anvende signatur og magnet stribe på metal visitkort. Hvis du ønsker at bruge dit design som et
medlemskort eller være i stand til at personalisere det, kan vi tilføje en underskrift stribe på ca.10mm i højden
på tværs af visitkortet eller kodet/ukodet magnetstribe. Ekstra udgifter være gældende for dette.

Kim Larsen

Sekventiel nummerering
Fortløbende nummerering bruges normalt for bla. medlems kort. Vi er i stand til at starte på et vilkårligt
nummer du ønsker og øge opad. Ekstra gebyrer kan forekomme for dette.

0101

0102

Farver
Dobbeltsidet tryk i op til 2 farver leveres som standard med vores metal visitkort. Der er ingen ekstra
omkostninger for tryk på begge sider!
Vores metal visitkort bliver trykt i CMYK farver (cyan, magenta, gul, sort), hvilket giver mulighed for en bred
vifte af farver. Vi er i stand til at inkludere fuld farve billeder som grafik og fotografier. Ekstra gebyr for 4-farve tryk tillægges.
Hvis du har en Pantone farve reference, vi kan matche den så tæt som muligt inden for de begrænsninger af
CMYK-farveskala. Desværre giver denne proces ikke mulighed for tryk med metalliske farver.
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