PRZYGOTOWANIE PROJEKTU KARTY DO DRUKU.
1. Wymiary grafiki:
• Projekt musi mieć wymiary 89x58mm z rogami
niezaokrąglonymi (patrz rysunek). Karta, po
wycięciu ma wymiary 85x54mm, a wymagane
dodatkowe 2mm z każdej strony-to margines na
spad. Należy pamiętać , by ów margines był
kontynuacją tła karty, lecz nie zawierał
elementów, które powinny się znaleźć na samej
karcie.
• Wszystkie elementy graficzne, ułożone
równolegle do brzegu karty powinny być
oddalone od każdej z krawędzi o minimum 3mm.
Tolerancja wykrojnika do wykrawania kart wynosi 1mm. Podłużne elementy (teksty, ramki itp.), ułożone
równolegle do linii cięcia, znajdujące zbyt blisko krawędzi karty, po wycięciu mogą być przesunięte w
stosunku do osi pionowej lub poziomej. Aby zjawisko nie było zauważalne należy zachować w/w odstęp.
2. Formaty plików
Preferujemy następujące formaty plików grafiki:
→CDR – max do Corel Draw 13.
→TIFF – RGB, czytelny przez PC. Mapy bitowe w rozdzielczości min. 600dpi.
W ostateczności przyjmiemy każdy plik graficzny (nawet MACowy) – niemniej jednak będziemy musieli go
przekonwertować do któregoś z preferowanych formatów. Konwersja niesie za sobą ryzyko utraty równowagi
barw i proporcji obrazu oraz „pogubienie” fontów.
3. Informacje dodatkowe
Jeśli życzą sobie Państwo na karcie wydruk kodu kreskowego, proszę na projekcie zaznaczyć białym
prostokątem miejsce, w którym kod ten ma się znaleźć, ale nie umieszczać go tam.
W przypadku personalizacji techniką termotransferową (złoto lub srebro) na karcie, prosimy o
przygotowanie innego projektu (nowego), w jednym z preferowanych przez nas formatów, o wymiarach
85x54mm. Na nim (w stosownych miejscach) prosimy umieścić przykładowe dane do personalizacji.
Prosimy nie zaznaczać w projekcie miejsca na ewentualny otwór na smycz lub zawieszkę, a uczynić to w
rysunku poglądowym karty, chociażby w .jpg
Embossowane elementy: podobnie jak otwór na zawieszkę, proszę zaznaczyć na rysunku poglądowym, a w
treści maila wpisać, że te elementy mają być wypukłe. W jednej linii może być wypukłych 30 liter i/lub liczb
(małą czcionką). Wszystkie litery są kapitalikami(duże litery alfabetu). Do wyboru są dwie wielkości czcionki:
mniejsza(4mm-litery i cyfr) i większa(5mm-tylko cyfry). Napisy i numery embossowane można umieszczać
jedynie równolegle do dłuższego boku karty.
Przydatne wizualizacje:
Wymiary karty plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:

Standardowe wymiary i rozmieszczenie otworów na karcie plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:

Standardowy rozmiar i lokalizacja paska magnetycznego na karcie plastikowej zgodnej z ISO 9001-2008:

Budowa typowej karty zbliżeniowej:

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.

