Druktechnieken Visitekaarthouders
Tampondruk
Tampondruk

Graveren

Aantal kleuren

1/0 - 2/0 - 3/0 - 4/0 & 1/1 - 2/2 - 3/3 - 4/4

1/0

Soort kleur

PMS

Zwart 100%

Eigenschappen

• Vector
• Details mogelijk
• Losse objecten

• Vector

Min. corps grootte

8 pt / 3 mm *

8 pt / 3 mm *

Min. lijndikte

Positievie lijn 1,5 pt / 0,5 mm
Negatieve lijn 3 pt / 1 mm

Positieve lijn 0,5 pt / 0,2 mm
Negatieve lijn 1 pt / 0,4 mm

Productieproces:
• Van het ontwerp wordt een cliché (drukplaatje) per kleur gemaakt.
• Het beeld is uitgespaard in de cliché en wordt gevuld met inkt.
• Het tamponkussen wordt op het beeld van de cliché gedrukt. De inkt komt op het kussen, het kussen wordt op het te
drukken product geplaatst en zet de inkt over.

(Aanlever-)specificaties
• Het ontwerp moet als vector in PMS-kleuren (100% van de kleur) opgemaakt worden.
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop)tinten van een kleur.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,
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Productieproces:
• Het drukbeeld wordt door middel van een laser in het oppervlak geëtst.
• De kleur (ondergrond) is in alle gevallen aluminium.

(Aanlever-)specificaties
• Maak het ontwerp altijd op in vectoren in 100% zwart.
• Deze techniek is niet geschikt voor ontwerpen in full color of (verloop-)tinten van een kleur.

* Houd bij light of sierletters 2x de minimale corpsgrootte aan,
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