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Produktblad
Visitkort v1.0

Visitkort - Från idé till färdig produkt

Vi hjälper till med det mesta inom digitaltryck - allt ifrån de 
enklaste visitkort till de mest avancerade fyrfärgsbroschyrer.
Vår maskin är av senaste modell och kan hantera såväl små 
som stora upplagor (print on demand), variabletryck, falsning, 
häftning, spiralbindning mm.

Vi arbetar gärna efter en grafisk profil och er marknadsinrikt-
ning, så att vi kan följa den röda tråden på samtliga trycksaker 
som vi utformar åt er. Saknar företaget grafisk profil eller om 
Ni bara vill förnya er så hjälper vi gärna till med detta.

Att tänka på vid beställning av visitkort:

Stående format/liggande format
50x89mm eller 89x50mm
Korrespondenskorten är vanligtvis större (ca 100x150mm) med 
plats för handskrivna meddelanden.

Färg/svartvitt
Digitaltryck kan fås i såväl fyrfärg som svartvitt.

Design
Logotyp, foto, bakgrund, accentfärger m.m. Vi kan hjälpa till 
att utforma visitkort från grunden eller ta fram tryckfärdigt 
original utifrån befintlig design.

Enkelsidigt/dubbelsidigt
Baksidan av ett visitkort kan till exempel användas till tidsbok-
ning.

Pappersvikt
Vikten på ett papper mäts gram per kvadratmeter och går från 
12 gr/m2. Visitkort ligger vanligtvis på 250g och uppåt.

Gräng på pappret
Grängen är den yta som pappersmaskinens filtar lämnar i 
pappret och kan vara fin, medel eller grov. Fin gräng = slätt 
papper.

Ytbehandling
Papper kan ha en mer eller mindre behandlad yta, allt från 
helt obehandlat (obestruket) papper  till ett riktigt glansigt 
(bestruket) papper. Färger och läsbarhet kan påverkas av 
papprets ytbehandling.


