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CRYSTAL BADGES - när Du vill synas lite extra 

 
Våra Crystal Badges kan utformas på olika sätt. De kan vara från ca 1,1 mm tjocklek 
och mycket följsamma till uppåt 3,5 mm och därmed bäst lämpade för plana ytor. 
Den vanligaste sorten är ca 2 mm hög och används företrädesvis på svagt välvda till 
plana ytor. Märkena är testade (av internationellt testlaboratorium) och godkända vad 
beträffar innehåll av kemikalier och tungmetaller för t o m leksaker. Vi skickar gärna 
kopia av testprotokoll. 
 
Crystal Badges – för vilket ändamål? 
 
Crystal Badges används då man vill ha en mer uppseendeväckande märkning av sin produkt. 
Vi har gjort märken för inredning, badkar, bubbelbad, bilar (utvärtesbruk), pumpar, datorer, 
printrar, gymnastikredskap, väskor, etc, förutom rena reklamändamål (brevhuvuden, visitkort, 
offertmappar, kort). Crystal Badges passar med andra ord i de flesta sammanhang, där man 
vill synas. 
 
Material 
 
Är underlaget strukturerat och om märket ska användas i fuktig miljö (t ex våtrumsinredning), 
utsättas för skrap (t ex borsttvätt av bilar) ska man välja ett bottenmaterial med kraftfull 
vidhäftning (starkt lim). 
 
För ett märke avsett för trycksaker (kort livslängd i snäll miljö) räcker det med en enkel folie, 
kanske t o m papper. 
 
Ytbeläggningen hos våra Crystal Badges tål mycket stark förslitning, både kemisk och 
mekanisk. Enbart rena skärsår skadar ytan. Tryckmärken t ex ’reparerar sig själv’. Höjden 
på ytbeläggningen kan varieras från 1,1mm upp till 3,5 mm. 
 
Format och form 
 
Våra Crystal Badges kan göras i stort sett vilket format och vilken form som helst. Vissa 
begränsningar finns dock, t ex långa smala och spetsiga uddar kan vara svåra att få till.  
Tips: Ju mindre märke desto ’bulligare’ optisk effekt. 
 
Färger 
 
En eller flera färger eller ett rastrerat tryck – allt går. Glänsande silver eller guld 
likaså.  
 
Upplagor 
 
Märket tillverkas i upplagor från 500 ex och uppåt. För mindre upplagor än så erbjuder vi 
digitalt tryck. 
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