Visitekaartjes
8,5 x 5,5 cm

✔ Bestandsformaat:
(incl. 2,0 mm afloop)
8,9 x 5,9 cm
✔ Eindformaat
8,5 x 5,5 cm
8,5 x 5,4 cm (laminaat)
✔ Het formaat van de voor- en
achterkant zijn gelijk.

55,0 mm

59,0 mm

✔ Zekerheidsafstand
2 mm: Afstand van teksten en
informatie van de rand van het
eindformaat, dit voorkomt
ongewenst snijden in tekst.
✔ Ook mogelijk met ronde hoeken.
✔ 1-2 mm Snijtolerantie

85,0 mm

89,0 mm

Afloop
DRUKOPTIES:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

1-zijdig full-color (kleur)
2-zijdig full-color (kleur)
1-zijdig 1 PMS kleur
2-zijdig 1 PMS kleur
1-zijdig 2 PMS kleuren
2-zijdig 2 PMS kleuren
1-zijdig 3 PMS kleuren
2-zijdig 3 PMS kleuren

Leverbaar in:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

350 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak
400 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak
300 grams wit natuurkarton FSC
250 grams naturel Biotop FSC
300 grams ECO 100% recycled FSC
220 grams naturel Vergé
220 grams wit Vergé
Magneetfolie (digitaal bedrukt, alleen 1 zijdig)
Wit kunststof 0,34 mm dik

Zekerheidsafstand

LET OP:
✔ Afloop zoals aangegeven
toevoegen (2-3 mm).
✔ Achtergrond kleuren, foto’s en
tekeningen tot aan de rand van het
bestandsformaat laten doorlopen,
inclusief afloop.
✔ Bij de productie kunnen door snijden,
stansen en vouwen toleranties ontstaan.
✔ Data gegevens vindt u onder de tab
downloads.

Visitekaartjes
Hoog dubbel 8,5 x 5,5 cm

✔ Bestandsformaat:
(incl. 2,0 mm afloop)
11,4 x 8,9 cm
✔ Eindformaat (open)
11,0 x 8,5 cm
✔ Eindformaat (gesloten)
5,5 x 8,5 cm
✔ Zekerheidsafstand
2 mm: Afstand van teksten en
informatie van de rand van het
eindformaat, dit voorkomt
ongewenst snijden in tekst.
✔ Ook mogelijk met ronde hoeken.
✔ Voorzien van rillijn (vouwlijn).
✔ Ongevouwen geleverd.
✔ 1-2 mm Snijtolerantie

Afloop
Zekerheidsafstand

LET OP:
✔ Afloop zoals aangegeven
toevoegen (2-3 mm).

DRUKOPTIES:
✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color
Leverbaar in:
✔ 350 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak
✔ 400 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak

✔ Achtergrond kleuren, foto’s en
tekeningen tot aan de rand van het
bestandsformaat laten doorlopen,
inclusief afloop.
✔ Bij de productie kunnen door snijden,
stansen en vouwen toleranties ontstaan.
✔ Data gegevens vindt u onder de tab
downloads.

Visitekaartjes
Lang dubbel 8,5 x 5,5 cm

✔ Bestandsformaat:
(incl. 2,0 mm afloop)
11,4 x 8,9 cm
✔ Eindformaat (open)
11,0 x 8,5 cm
✔ Eindformaat (gesloten)
5,5 x 8,5 cm
✔ Zekerheidsafstand
2 mm: Afstand van teksten en
informatie van de rand van het
eindformaat, dit voorkomt
ongewenst snijden in tekst.
✔ Ook mogelijk met ronde hoeken.
✔ Voorzien van rillijn (vouwlijn).
✔ Ongevouwen geleverd.
✔ 1-2 mm Snijtolerantie

Afloop
Zekerheidsafstand

LET OP:
✔ Afloop zoals aangegeven
toevoegen (2-3 mm).

DRUKOPTIES:
✔ 1-zijdig full-color
✔ 2-zijdig full-color
Leverbaar in:
✔ 350 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak
✔ 400 grams zijdemat MC met 2-zijdig matlak

✔ Achtergrond kleuren, foto’s en
tekeningen tot aan de rand van het
bestandsformaat laten doorlopen,
inclusief afloop.
✔ Bij de productie kunnen door snijden,
stansen en vouwen toleranties ontstaan.
✔ Data gegevens vindt u onder de tab
downloads.

