
Resolutie (Minimaal) 300 dpi

Formaat 86 x 54 mm (+ 3mm afloop rondom)

Bedrukking *1 Full color bedrukt (4/0 of 4/4)

Teksten Teksten dienen te worden omgezet in lettercontouren

Let op: 

• Maak je bestanden altijd 1:1 op en zet lettertypes om naar lettercontouren.

•   Wij adviseren om de achtergrond van het aluminium visitekaartje niet volledig te bedrukken;
het aluminium materiaal komt zonder volledige bedrukking beter tot z’n recht. Té lichte kleuren
worden eveneens afgeraden.

*1    Houd er rekening mee dat bedrukking een aluminium uitstraling zal krijgen; de aluminium
achtergrond schijnt door de bedrukking. Hoe zwaarder de kleuropbouw hoe minder het
effect. Door het aluminium materiaal moet er rekening worden gehouden met een minimaal
kleurverschil ten opzichte van papieren visitekaartjes. Dit komt door het materiaal.

Op zoek naar eigentijds en absoluut onverscheurbaar? Kies dan voor een stijlvol transparant of wit 

plastic visitekaartje, vervaardigd van hoogwaardig 1.000 gr/m2 PVC. 

De hoeken hebben een radius van 3,14 mm. 

Resolutie (Minimaal) 300 dpi

Formaat 86 x 54 mm (+ 3mm afloop rondom)

Bedrukking *2 Full color bedrukt (4/0 of 4/4)

Teksten Teksten dienen te worden omgezet in lettercontouren

Let op: 

• Maak je bestanden altijd 1:1 op en zet lettertypes om naar lettercontouren.

•   Wij adviseren om bij transparante visitekaartjes de achtergrond niet volledig te bedrukken; het
transparante materiaal komt zonder volledige bedrukking beter tot z’n recht. Té lichte kleuren
worden eveneens afgeraden.

•  Opbouw zwart:  
Diepzwart; C=50%, M=50%, Y=50%, K=100%   -   Teksten; C=0%, M=0%, Y=0%, K=100%
(De maximale kleurdekking is 250%)

*2    Houd er rekening mee dat witte bedrukking doorzichtig zal worden bij transparante kaartjes.
Door het materiaal moet er rekening worden gehouden met een minimaal kleurverschil ten opzichte van
papieren visitekaartjes. Dit komt door het materiaal.

Aluminium & PVC visitekaartjes
Op zoek naar eigentijds en absoluut onverscheurbaar? Val echt op en laat prachtige visite-

kaartjes drukken op transparant of wit PVC of ga voor ijzersterk aluminium. Tussen al die 

 papieren visitekaartjes val je zo gagarandeerd op!

Aluminium visitekaartjes
Met visitekaartjes van aluminium maak je zeker een blijvende indruk! De van geanodiseerd aluminium 

gemaakte kaartjes kunnen enkel- of dubbelzijdig worden bedrukt en zijn afgewerkt met een slijtvaste 

toplaag. Wij leveren aluminium visitekaartjes is twee diktes: 0,2 mm en 0,4 mm. De hoeken hebben een 

radius van 2 mm. 

PVC (wit en transparant) 


