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Kravspecifikationer i forbindelse med trykning af plastkort  

ISO-standard 7810 

Offset: 

• Layoutet må være i størrelsesforholdet 1:1 

• Udstansningsformatet på de færdige kort er 85,7 mm x 53,9 mm 

• Skære- og pasmærker placeres uden for kortets indhold 

• Designs, der ønskes trykt til kant skal overlappe kortkanten hele vejen rundt med 

   min. 2 mm 

• Der skal leveres et separat layout til hhv. for- og bagside 

• Farver angives i CMYK. Hvor procesfarver ikke ønskes anvendt, opgives farver i pantone (PMS)  

Serigrafi: 

Guld, Sølv og bronze trykkes i serigrafi. Der kan ikke arbejdes med forløb, fransk screening etc. i serigrafifarver.  

Kombinationen af offset tryk og serigrafisk tryk er muligt f.eks. et 4-farve foto trykt ovenpå en sølv baggrund, men 
da 4-farve trykket er transperant og serigrafi trykket fulddækkende er det endelige resultat uforudsigeligt, og 
deltagelse ved trykstart anbefales.  

• Plastkort bliver trykt i ark, lamineret – også i ark og udstanset enkeltvis. På grund af det anvendte plastmateriale         

og lamineringsacctatfolie kan der opstå farveafvigelser/nuancer, som må accepteres. 

Udstansningen foregår med værktøjer, der arbejder med tolerancer i intervallet 1-2 mm. Derfor er det vigtigt at 
notere sig, at design trykt til kant skal motivet gå min. 2 mm ud over det før angivne kortformat. Af samme grund 
bør intet objekt eller tekst placeres tættere end 2 mm fra kortkanten. 

• Layout oprettet i følgende programmer kan anvendes: Adobe Illustrator 10, Adobe Photoshop 7, Quark Express 

eller Macromedia Freehand. Anvendes Corel Draw, er det vigtigt at eksportere filerne til AI (Adobe Illustrator)-
format som kurver. 

• Filtyper skal være i et af følgende formater: EPS, PSD, AI, TIF, BMP, eller JPG. Farver skal være i CMYK, ikke RGB. 
RGB kan konverteres, men der kan ikke garanteres fuld kompatibilitet 

• En kopi af alle anvendte fonte skal vedlægges eller outlines i layout’et. 

• Kortkant, magnetsribe og underskriftspanel må ikke angives i layoutet, da det i så fald vil blive trykt med. 

Placering af underskriftspanel skal angives på et separat layout. 

• Afstand fra evt. magnetstribe til nærmeste kortkant er 4 mm. Bredden af magnetstriben er 12,5 mm. Ved 
bestilling angives, om magnetstriben skal være foroven eller forneden, og om koersitiviteten (Oe) skal være LoCo, 
300 Oe, eller HiCo, 2750 eller 4000 Oe 

Leveringstolerancer: Op til 10.000 stk. : +/- 10% 

Op til 100.000 stk: +/- 5% 

Fra 100.000 stk. : +/- 3% 

Hotstamp (f.eks. blank guld og sølv), hologrammer, chip – kontakt os for en drøftelse af mulighederne. 
 


