
PINS - OFFSETTRYCK (4 FÄRGS CMYK-TRYCK)
ART. 4862
Tryckta märken (CMYK). Den metall vi använder är stål, mässing alt. aluminium.  Lämpar sig väl 
till större kvantiteter. Trycktekniken tillåter detaljerade original som foton och med toningar. Vi 
belägger märket med en glaslack som skyddar trycket och ger en konvex yta. Trycket går att göra 
utfallande så synlig metallkant är valfritt. 

Produkt 1  50 kr   100 kr  200 kr  500 kr
Produkt 2  100 kr  200 kr  500 kr  1000 kr

50 st  100 st  500 st  1000 st 
 

INFORMATION PINS
OFFSETTRYCK

Se fler produkter på www.pinsfactory.se

Filtyper vi kan ta emot är jpeg, pdf, psd, och tif (vi rekommenderar det sistnämnda). Underlaget 
för offsettryckta pins ska vara i så hög upplösning som möjligt, vi rekommenderar ca 300 dpi. 
Underlaget ska helst vara i skala 1:1. PMS-färger kan ej anges, då märket trycks med raster. 

Exemplet nedan avser ett offsettryckt märke med en outline i metall. Det finns valmöjlighet för 
kunden att inte ha med metallens synlighet framifrån, dvs. med eller utan synlig outline. Då mås-
te man beskriva i originalet att metallen ej skall synas framifrån. Om metallkant önskas så kan ni 
bara ange detta så lägger vi till detta när vi skapar ett korrektur.
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Observera att kritvit färg inte går att erhålla pga att metallen slår igenom färgen i kombination 
med att glaslacken reflekterar färg. Det gäller alla färger men speciellt färger som röd/vit, blå/vit, 
gul/vit (samt i vissa fall andra färger). Den vita färgen kan upplevas fadd (svag) efter det att epoxy 
adderats och i vissa fall kan det upplevas att den närliggande färgen har färgat av sig på det vita. 
Detta går ej att undvika med dessa tryckmetoder.
Glaslacken (epoxy) är ett måste på tryckta Pins för att skydda trycket. Ett alternativ är att trycka 
ovanpå emaljen eller lacken. Man behöver i sådant fall byta tillverkningsmetod.

INFORMATION OM VIT FÄRG I SCREEN/OFFSETTRYCKTA PINS


