
PRISER OCH PRODUKTER
2019



PLASTKORT.NU
Tryckt med  i Gävle

Kontakta oss om du har frågor, funderingar eller för 
offert på en större eller lite annorlunda order.

 info@plastkort.nu
 026-61 40 00

 010-188 97 55

 Muréngatan 1, 802 51 Gävle



DIGITALT VS OFFSET
Två olika trycktekniker

OFFSETTRYCK
• Billigare per kort, något bättre tryckkvalitet, fler möjligheter för tillägg som signaturpanel mm
• Minsta beställning: 100 st
• Uppskattad leveranstid: 2-3 veckor (går att beställa med express kontakta oss för mer information)

DIGITALTRYCK
• Personligt tryck i fyrfärg (t ex foton på arbetslegitimation)
• Minsta beställning: 1 st 
• Uppskattad leveranstid: 3-4 arbetsdagar

För stora beställningar, över 250-500 st, rekommenderar vi offset.
För mindre beställningar, eller om du behöver korten väldigt snabbt, rekommenderar vi digitaltryck.



OFFSETTRYCKTA PLASTKORT

Antal 4+4 Magnet Hål Signatur Variabel Prägling Glitter Glitter 2

250 10,92 kr 1,55 kr 0,59 kr 0,79 kr 0,95 kr 1,20 kr 2,15 kr 2,90 kr

500 6,83 kr 1,10 kr 0,39 kr 0,49 kr 0,76 kr 0,76 kr 0,85 kr 1,10 kr

1 000 4,16 kr 0,65 kr 0,29 kr 0,27 kr 0,48 kr 0,48 kr 0,65 kr 0,90 kr

2 000 2,76 kr 0,65 kr 0,27 kr 0,27 kr 0,48 kr 0,48 kr 0,39 kr 0,59 kr

3 000 2,28 kr 0,40 kr 0,27 kr 0,19 kr 0,38 kr 0,40 kr 0,35 kr 0,55 kr

4 000 2,03 kr 0,40 kr 0,27 kr 0,19 kr 0,34 kr 0,39 kr 0,33 kr 0,50 kr

5 000 1,91 kr 0,37 kr 0,17 kr 0,17 kr 0,31 kr 0,35 kr 0,28 kr 0,42 kr

10 000 1,95 kr 0,32 kr 0,16 kr 0,15 kr 0,22 kr 0,33 kr 0,23 kr 0,35 kr

15 000 1,59 kr 0,32 kr 0,16 kr 0,15 kr 0,22 kr 0,33 kr 0,21 kr 0,30 kr

20 000 1,53 kr 0,32 kr 0,16 kr 0,15 kr 0,22 kr 0,30 kr 0,21 kr 0,30 kr

25 000 1,50 kr 0,30 kr 0,15 kr 0,14 kr 0,22 kr 0,30 kr 0,21 kr 0,30 kr

30 000 1,48 kr 0,30 kr 0,15 kr 0,14 kr 0,21 kr 0,30 kr 0,18 kr 0,27 kr

EXTRAVALPLASTKORT MED TRYCK

Hjälp med design: 125 kr per 15 min

Magnetremsa - Pris avser HiCo 2750Oe. LoCo 300Oe finns även för något lägre pris.
Hål kan stansas i avlång eller rund form i två olika storlekar, antingen centrerat eller i ett hörn.
Signaturpanel - I priset ingår flera fält i valfri storlek och form, på en sida av plastkortet.
Variabeltryck - Unikt namn/nummer/streckkod på varje kort. Endast i svart för beställningar under 5 000.
Prägling - Unikt namn/nummer på varje kort. Den utpräglade texten kan färgas i exempelvis silver utan extra 
kostnad.
Glitter - Glittriga metallic flakes. Priser avser en eller båda sidor av kortet. Kan appliceras antingen på hela ytan eller 
endast utvalt område av designen.

RFID-chip - Plastkort med MIFARE 1K chip och fyrfärgstryck på båda sidor
500 st: 13,20 kr/st 
1000 st: 11,50 kr/st
Kontakta oss för offert vid större volymer.

Priserna beräknas efter dagens valutakurs. Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, 
feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. 

Alla priser exkl moms.



OFFSETTRYCK - FLER EXTRAVAL
För våra offsettryckta plastkort kan vi erbjuda ännu fler extraval och effekter vid större volymer.  
Kontakta oss för offert.

Pantone färger - Ange färger i Pantone istället för CMYK
Fosforescent bläck - “Glow-in-the-dark” effekt, lyser i mörkret efter belysning. Lämnar en upphöjd, något 
matt, yta.
Fluorescent bläck - Skarpa lysande färger som lyser i UV-ljus
UV-ljussynligt bläck - Syns endast i UV-ljus
Thermokromiskt bläck - Ändrar färg vid värme

”Sand”  - En upphöjd och väldigt skrovlig, knottrig, finish på valfritt område
”Sten” - En väldigt matt och sträv finish på valfritt område
Upphöjd glansig yta
Folie – Glansig metallic folie. Kan användas på valfri färg och ger ett jämnt skinande glansigt utseende. 
Kan även användas på exempelvis text.
Hologram säkerhetsstämpel

Effekter kan appliceras på utvald del av designen.

Korten finns även tillgängliga i tunnare tjocklekar, i transparant plastkärna, eller förperforerade till en extra 
kostnad.



Hjälp med design: 125 kr per 15 min
Startkostnad variabeltryck: 150 kr per layout (inkluderat i designhjälpen)
Programmering av magnetremsa: 100 kr per set/layout (inkluderat i kostnaden för variabeltryck)

4+0 = Tryck endast på framsidan. Baksidan lämnas blank (vit). 4+4 = Fyrfärgstryck på båda sidor.

Hål kan stansas i avlång eller rund form i två olika storlekar, antingen centrerat eller i ett hörn.

Variabeltryck ger exempelvis unika namn, nummer, foto, mm på varje kort. Startkostnaden är per layout och därefter 
ingen extra kostnad per kort. Layouten sparas för framtida beställningar.
Texterna lämnas in i Excel-ark och för framtida beställningar i samma layout krävs endast en ny lista.

RFID-chip erbjuds i en mängd olika standarder. Priserna ovan avser MIFARE Classic 1K.
Kan kombineras med magnetremsa.

Vid förfrågan kan vi erbjuda plastkort i tunnare tjocklek eller i andra färger, dvs kort som är tillverkade i en annan färg 
än vit plast.

DIGITALTRYCKTA PLASTKORT

PLASTKORT MED TRYCK EXTRAVAL

Antal Tryck 4+0 Tryck 4+4 Magnetremsa Hål RFID

1 95,00 kr 99,00 kr 5,00 kr 2,00 kr 49,00 kr

5 40,00 kr 45,00 kr 5,00 kr 2,00 kr 49,00 kr

10 25,00 kr 30,00 kr 5,00 kr 2,00 kr 49,00 kr

20 15,00 kr 20,00 kr 5,00 kr 2,00 kr 29,00 kr

50 15,00 kr 20,00 kr 5,00 kr 2,00 kr 29,00 kr

100 15,00 kr 20,00 kr 4,00 kr 2,00 kr 24,00 kr

150 15,00 kr 20,00 kr 4,00 kr 2,00 kr 22,00 kr

200 14,00 kr 18,00 kr 3,00 kr 2,00 kr 20,00 kr

250 13,00 kr 16,00 kr 3,00 kr 1,80 kr 18,00 kr

500 10,00 kr 13,00 kr 2,00 kr 1,60 kr 16,00 kr

750 9,00 kr 12,00 kr 1,50 kr 1,40 kr 15,50 kr

1 000 8,50 kr 11,25 kr 1,25 kr 1,20 kr 15,00 kr

Vi reserverar oss för prisändringar orsakat av prisändring från leverantör, feltryck i prislistan samt felaktigheter i priser 
beroende på felaktig information och förbehåller oss rätten att justera priset. Alla priser exkl moms.



TILLBEHÖR

Tillbehör med eget tryck eller i andra färger och varianter kan erbjudas vid förfrågan.
Vi har även ett stort utbud av pappersartiklar, exempelvis för montering av presentkort i butik. Självklart 
med ert eget tryck.

LANYARD
Lanyard, halsrem, nyckelband… Kalla dom vad du vill, ett perfekt 
komplement till dina nya kort.

Med ett stansat hål i kortet kan du hänga det runt halsen som ID-
bricka, event badge, eller för snabb åtkomst till era nya passerkort.

KORTHÅLLARE
Praktiskt korthållare i svart plast så du kan använda plastkortet 
som ID-bricka.

Passar perfekt tillsammans med en lanyard eller ett clip.

CLIP
Clip i metall och genomskinlig plast. Smidig att använda med 
plastkort som exempelvis ID-bricka.
 
Använd tillsammans med en korthållare eller genom att stansa ett 
hål direkt i plastkortet.

Antal Lanyard Hållare Clip

1 10,00 kr 12,00 kr 5,00 kr

50 10,00 kr 10,50 kr 5,00 kr

100 10,00 kr 9,00 kr 5,00 kr

250 7,00 kr 7,00 kr 4,00 kr

500 5,50 kr 5,90 kr 3,00 kr

750 4,75 kr 5,50 kr 2,50 kr

1 000 4,50 kr 4,50 kr 2,25 kr

Alla priser exkl moms.



EVENTKORT TJÄNSTEKORT NAMNSKYLT 
STUDENTKORT KLUBBKORT VÄRDEKORT 
ENTRÉKORT KOMPETENSBEVIS ID-KORT 
UTBILDNINGSKORT SKOLKORT P-TILLSTÅND 
BAGAGEBRICKA LEGITIMATION PASSERKORT 
BACKSTAGEPASS PARKERINGSTILLSTÅND 
ARBETSLEGITIMATION UTBILDNINGSCERTIFIKAT 
NYCKELKORT PRESSKORT PERSONALKORT 
GÄSTKORT LÅNEKORT FÖRARBEVIS CERTIFIKAT 
ÅRSKORT INTYG MEDLEMSKORT FESTIVALPASS 
VISITKORT VIP-KORT UTBILDNINGSBEVIS 
JULKLAPP TRUCKFÖRARBEVIS FÖRETAGS-ID 
FÖRENINGSKORT PRESENTKORT FESTIVALKORT 
FÄRDTJÄNSTKORT DEMOKORT CREWPASS 
GYMKORT TILLSTÅNDSKORT JUBILEUMSKORT 
ACCESSKORT LARMKORT SÄSONGSKORT 
PRESENT BEHÖRIGHETSBEVIS BIBLIOTEKSKORT 
BUSSKORT RABATTKORT PLASTKORT TAXIKORT 
NAMNBRICKA REPLIKA TILLSTÅND REKVISITA 
LICENSKORT AVTALSKORT FÖRSÄKRINGSKORT


