
Säkerhetskort
med ett förtryckt mönster. Våg-
mönstret försvårar kopiering och 
ökar därmed säkerheten när det 
gäller printning av t.ex. tjänstekort. 
Med HiCo magnet.100 st /frp
Blå  ....................... Artnr. PC001SBE
Svart .................... Artnr. PC001SBK

Plastkort
format CR80 0,76 mm PVC

Blå PC001BE

Grön   PC001GN

Gul   PC001YW

Ljusblå   PC001LB

Metallic guld   
PC001AU

Metallic silver  
PC001AG

Orange   PC001OE

Röd   PC001RD

Sand   PC001SD

Svart   PC001BK

Vinröd   PC001WR

Färgade kort 
Genomfärgat PVC-kort. Lämpar sig utmärkt för mono-
kromt påtryck i tex. svart, silver eller guld. OBS! Färgerna 
på korten kan ej återges helt korrekt i tryck. 100 st/frp.

Efterlysande
Efterlysande på båda sidor (ej 
genomfärgat) som ger ett själv-
lysande sken i mörker. Perfekt 
för monokromt påtryck med t.ex 
svart, silver eller guld. Då kortet är 
relativt ”vitt” går det även bra att 
printa 4-färg på det.100 st /frp 
Artnr.  .............................. C001GW

Stansade och hålade
Stansat & hålat med brytanvisning 
som ger 3 kort som är ca 28x54 
mm med ett hål i diameter ca 5 
mm. Ett mycket användbart plast-
kort för att göra märkbrickor, nyck-
elbrickor etc. Fungerar i de flesta 
kortskrivare med t.ex. svart färg-
band. Vita.100 st /frp 
Artnr.  .............................PC001GW

Vit 0.25 mm
Standardkort vit, tunn: 0.25 mm. 
Lämplig för print av t.ex. visitkort och 
kort som skall stansas med tång. 100 
st /frp 
Art.nr ........................................PC003

Vit 0.5 mm
Standardkort vit, något tunnare: 0.5 
mm. Lämplig för print av t.ex. visitkort 
och kort som skall stansas med tång. 
100 st /frp 
Art.nr ........................................PC002

Standard, vit
Standardkort 0,76 mm. Går att mot 
tillägg få med skrivbar signaturpanel 
på baksidan. 100 st /frp 
Art.nr ........................................PC001

Signaturpanel, vit
Standardkort 0,76 mm. med 
signaturpanel (ca 10x75 mm). 
100 st /frp 
Art.nr ......................................PC001P

HiCo, vit
med HiCo magnet. Standardkort 0,76 
mm. Går att mot tillägg få med skriv-
bar signaturpanel på baksidan.
100 st /frp 
Art.nr .................................... PC001HI

HiCo signaturpanel, vit
med HiCo magnet. Standardkort 0,76 
mm  med signaturpanel 
(ca 10x75 mm).100 st /frp 
Art.nr .................................. PC001HIP

BIOPVC, vit
Samma egenskaper som vanliga plast-
kort men kan komposteras. Bryts ned 
helt efter 2-5 år beroende på förut-
sättningar. 100 st /frp 
Art.nr ..................................PC001BIO

Vita standardkort
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