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zielona linia przerywana wyznacza margines,
ważne elementy jak logo i teksty muszą mieścić się 
w obrębie marginesów tak jak pokazane na przykładzie
linia czarna jest liną cięcia i wyznacza obszar netto,
to co mieści się w obrębie tej linii będzie widoczne 
na uloce, tolerancja cięcia wynosi 1mm, 
dlatego elementy tła muszą wystawać 
poza czarną linię cięcia do linii czerwonej są to spady, 
które zostaną obcięte
linia czerwona wyznacza obszar brutto
elementy tła powinny dochodzić do tej linii  
tak jak na przykładzie - szary prostokąt

Wymiar Strony Brutto - wg. tabeli formatów 
 format brutto jest sumą spadów i formatu netto

Wymiar Strony Netto - wg. tabeli formatów 
format gotowego produktu
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Format
Wymiar   Formatu 

Netto w mm
Spady w mm na 

każdy bok
Wymiar Formatu Brutto 

w mm
Marginesy   

w mm

Standard 8,5x5,5 85x55 2 89x59 4

Tradycyjny 9x5 90x50 2 94x54 4

ponad 500 sposobów na
WIZYTÓWKI
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Wizytówki klasyczne

Wizytówki foliowane

Wizytówki premium

Wizytówki plastikowe

Wizytówki holograficzne

 Wizytówki - podstawowa forma eleganckiej, niewielkiej 
reklamy w każdej firmie.  
Wizytówki towarzyszom chwilom nawiązywania znajomości, stając 
się elementem konwenansu, są oznaką uprzejmości i szacunku. 
Małe ale pojemne - zawierają wszystkie najważniejsze informacje.
Wizytówki drukujemy w dwóch formatach. Format standardowy 
8,5cmx5,5cm, jest to uniwersalny format o wymiarach karty 
kredytowej, dzięki czemu zmieści się w portfelu i wizytowniku. 
Format tradycyjny 9cmx5cm stosowany w Polsce od wielu lat. 

Tabela wymiarów i formatów ulotek składanych.
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przykładowe realizacje :

przykładowe realizacje :

Wizytówki Premium drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi. Do wyboru kilka wysokiej jakości papierów ozdobnych o różnej struktu-
rze powierzchni i gramaturze. Dostępne są dwa wymiary wizytówek premium: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.  

WIZYTÓWKI PREMIUM

Wizytówki Klasyczne drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g o powierzchni matowej lub błyszczą-
cej. Dostępne są dwa formaty wizytówek klasycznych: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.

przykładowe realizacje :

Wizytówki Foliowane drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g i zabezpieczamy folią błyszczącą lub 
matową jedno lub dwustronnie . Dostępne są dwa wymiary wizytówek klasycznych: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.

WIZYTÓWKI FOLIOWANE

WIZYTÓWKI KLASYCZNE

Jawor

parametry produktu: wizytówki klasyczne

technika druku : druk cyfrowy

dostępne formaty : standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5

rodzaj papieru : papier kredowy 350 g błyszczący, matowy

kolorystyka : pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY

zadruk :
jednostronny kolor (4+0), dwustronny kolor (4+4), 
jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny (1+1)
kolor+czarny (4+1)

zabezpieczenie: brak

nakłady: 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000

zaokrąglanie narożników: opcja

personalizacja: opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt

dodatkowe opcje: projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny: wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy produkt

termin realizacji: tryb  normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

parametry produktu: wizytówki foliowane
technika druku : druk cyfrowy

format : standardowy 8,5x5,5; tradycyjny
podłoże : papier kredowy 350 g, matowy

kolorystyka : pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY

zadruk :
jednostronny kolor (4+0), dwustronny kolor (4+4), 
jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny (1+1)
kolor+czarny (4+1)

uszlachetnianie : folia błysk lub mat, jednostronnie lub dwustronnie
nakład : 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000

zaokrąglanie narożników : opcja
personalizacja : opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt

dodatkowe opcje  : projektowanie, przygotowanie do druku
wydruk próbny : wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy docięty produkt

termin realizacji : tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień

parametry produktu wizytówki premium

technika druku : druk cyfrowy

format : standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5

podłoże :
kartony:  trucard duo gloss 280g, Silver Star 250g, Vanilla 
Creame 250g, Via Laid 270g 0-1, Via Laid 270g  -00,Mohawk 
Options 350g, Visit Karten 250g, Via Felt 350 g

kolorystyka : pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY

zadruk :
jednostronny kolor (4+0), dwustronny kolor (4+4), 
jednostronny czarny 1+0, dwustronny czarny (1+1)
kolor+czarny (4+1)

zabezpieczenie : nd

nakład : 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000

zaokrąglanie narożników : opcja

personalizacja : opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt

dodatkowe opcje : projektowanie, przygotowanie do druku

wydruk próbny : wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g, gotowy produkt

termin realizacji : tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień
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przykładowe realizacje :

przykładowe realizacje :

przykładowe realizacje :

Wizytówki holograficzne drukujemy w technice cyfrowej w rozdzielczości 1200x1200 dpi, na papierze kredowym 350 g i zabezpieczamy folią holograficzną 
jedno lub dwustronnie . Dostępne są dwa wymiary wizytówek : format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm.

WIZYTÓWKI HOLOGRAFICZNE

Produkt drukowany jest na przezroczystym tworzywie PP (polipropylen matowy). Powierzchnia materiału różni się po obu stronach. Strona na której jest 
nadruk jest gładka, ale awersem produktu jest strona matowa, o lekko „oszronionym” wykończeniu. Materiał nie rysuje się, jest dużo trwalszy od papieru.

WIZYTÓWKI PLASTIK PRZEŹROCZYSTY

Produkt drukowany jest na białym tworzywie sztucznym PVC o wysokiej trwałości. Materiał jest bardziej odporny na uszkodzenia mechaniczne niż papier. Gru-
bość materiału to 0,7 mm - typowa grubość i sztywność kart kredytowych. Dostępne formaty: format standard 85 x 55 mm lub format tradycyjny: 90 x 50 mm

WIZYTÓWKI PLASTIKOWE

parametry produktu : wizytówki plastikowe

technika druku : druk UV

dostępne formaty : standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5

podłoże : PVC 0,7mm, PVC 0,5mm  

kolorystyka : pełen kolor CMYK

zadruk : jednostronny pełen kolor (4+0), dwustronny pełen kolor (4+4)

nakłady: 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500

zaokrąglanie narożników: opcja

personalizacja: nd

dodatkowe opcje: projektowanie, przygotowanie do druku

wydruk próbny: wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g

termin realizacji: 14 dni

parametry produktu : Wizytówki plastik przeźroczysty

technika druku : Druk UV

rodzaj podłoża : PPprzeźroczyste 0,4 mm

kolorystyka : CMYK

dostępne formaty : standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5

zadruk : jednostronny pełen kolor (4+0), dwustronny pełen kolor (4+4)

nakład : 250, 500, 1000, 1500, 2000, 2500

zabezpieczenie : nd

zaokrąglanie narożników : opcja

personalizacja : nd

termin realizacji :  14 dni, 

parametry produktu : wizytówki holograficzne

technika druku : druk cyfrowy

format : standardowy 8,5x5,5 ; tradycyjny 9x5

podłoże : papier kredowy matowy 350 g   

kolorystyka : pełen kolor CMYK lub RGB, CZARNY

zadruk : jednostronny pełen kolor (4+0), dwustronny pełen kolor (4+4)

uszlachetnianie : folia holograficzna jednostronnie lub dwustronnie

nakład : 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000

zaokrąglanie narożników : opcja

personalizacja : opcja, wg. kolumn pliku excel lub txt

dodatkowe opcje : projektowanie, przygotowanie do druku

wydruk próbny : wydruk cyfrowy SRA3 kreda 130g

termin realizacji : tryb normalny 2 dni, tryb ekspres - 1 dzień
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