Gode råd & Vejledning

Frosted Plastik Visitkort
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Vores plastik visitkort standard er 85,5mm x 54mm med afrundede hjørner og med en hjørne radius af 3 mm,
som vist på tegningen.
Andre størrelser/former tilgængelig på forspørgsel. Vi har ikke mulighed for at lave udskæringer i plastik visitkort.

80mm
50mm

Standard størrelsen passer således i enhver kreditkort lomme.

Farvedækning
Vi bruger en termisk overførsel af trykfarve til plast. Dette giver os mulighed for at bruge helt uigennemsigtige
farver og metalliske foliefarver på plastik. Ulempen ved denne proces er, at vi ikke kan dække store blokke af
områder med farve. Som processen er bruger vi varme til at hæfte farven, jo mere farve, du bruger, jo mere
varme, kræves der for at sikre en god hæftning mellem farve og plast. Hvis der bruges for meget farve, kan den
nødvendige varme overstige det tilladte og forvride plastikken.
Her er en rettesnor for, hvor meget farve du kan bruge i en blok. Hvis du stadig har problemer, bedes du
sende dit design til os og vi vil forsøge at finde en løsning der er passende.

Tekststørrelse
Vi vil gerne bruge et minimum af 7.5pt skriftstørrelse med almindelige sans serif skrifter (Futura, Arial,
Century Gothic osv.) og 8 pkt med almindelige serif skrifter (Garamond, Times New Roman, Century osv).

Dette er 8pt Gill Sans (Sans Serif Font)
Dette er 8pt Calisto (Serif Font)
Dette er et eksempel på for lille tekst

At bruge mindre skrifttyper kan resultere i et problem kaldet »udfylde«, hvor figurer som »a« og »e« ikke
bliver korrekt trykt.

Bleed
Vi kan gengive designs, som går helt til kanten i hvilken som helst farve.Vi anmoder dog om man laver en 3mm
bleeder ud over kanten til beskæring i de tilfælde, hvor farven skal køre til kanten af kortet.

3mm Bleed

Farver
Vi har et sæt bibliotek af farver er egnet til brug på translucente plastik kort. Disse omfatter både flade pigment
farver og reflekterende metalliske farver. En grov guide til de farver vi har til vores rådighed, kan ses til højre.
Desværre kan vi ikke bruge disse farver til at oprette farveforløb. Hvis dit logo indeholder farveforløb, vil det
være nødvendigt at ændre det, så det er kompatibelt.

Berøring af farver
Hvis dit design har to eller flere farver som rører hinanden, vil vi være nødt til at oprette en 0.5pt slaglinje
omkring objekterne, så de ikke berører hinanden. Dette mindsker sandsynligheden for kontur strækninger, der
hvor farven overlapper hinanden. Det mindsker også risikoen for at limningen med tiden slipper forårsaget af
overlappende farve.

Tryk på bagsiden
Det er oplagt at udnytte det gennemsigtige aspekt af kortet og trykke farver på bagsiden. Farver ses udemærket
gennem kortet fra den anden side. Det er derfor muligt at opnå en meget fin 3D effekt idet de farver der er
trykt på forsiden vil være på et ganske svagt andet niveau end det tryk på bagsiden. Det anvendes
hovedsageligt, så farverne supplerer hinanden. For eksempel, et logo hvis dette er et absolut krav om, at en
grøn skal være omgivet af en gul kan vi eksempelvis trykke den gule på bagsiden af kortet og den grønne på
forsiden. På denne måde opnås den transparente 3D effekt.

Tryk på bagsiden
Tryk på forsiden

To ulemper for dette er, at metalliske farver ikke kan sættes på bagsiden, da limnings siden er meget forskellig fra
den faktiske viste side, og den anden ulempe er, at den samme trykfarve begge sider af kortet bliver opkrævet
som to farver, idet kortet skal gå gennem print processen to gange.

Fine detaljer
Vi anbefaler, at linjerne ikke er tyndere end 0,25 mm i bredden. Når vi kommer til at skabe film/plader
der anvendes til tryk farve til plast, ved vi at linjer tyndere end 0,25 mm kan resultere i et ujævn/takket finish
på meget fine detaljer.
På grund af vores store erfaring kan vi hjælpe dig gennem denne proces, hvis du er bekymret over niveauet
af detaljer på dit design.

Klar tryk farve
Klar tryk farve bruges til at oprette et vandmærke effekt på matterede plastikkort. Det virker effektivt på
transparent plast. Resultatet er en vidunderligt diskret effekt. Anvendes det effektivt, kan det tage dit design til
et nyt niveau. Den klare tryk farve betragtes som en tryk farve og opkræves derfor også som en tryk farve.
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