
Qualidade e rigor na impressão

Máxima fidelização de cor

Preparado para personalização

Alta durabilidade e segurança

S O L U Ç Õ E S  PA R A

CARTÕES PVC
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Impressão de fotografias

Chip eletrónico

Com /sem baixo
ou alto relevo

Impressão de campos variáveis

Gravação de Banda Magnética

Gravação RFID
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Código de barras
Painel de assinatura

Produção e Impressão de

Cartões de plástico

A Altronix é especializada na produção e impressão de Cartões 
PVC, com qualidade idêntica a cartões multibanco. Os cartões 
são produzidos com os mais altos padrões de qualidade, a nível 
de impressão, design, durabilidade e tecnologia. 

A Altronix é líder em soluções para cartões de Identificação, 

oferecendo a melhor relação qualidade-preço aos seus clientes

Produzimos cartões para as mais variadas aplicações:

Cliente / Fidelização

Assiduidade

Sócio

Acesso

Identificação

Calendários

Promocionais

Gift Cards

Temos vários tipos de cartão disponíveis, desde o mais simple cartão PVC branco até 
cartões com chip eletrónico e tecnologia RFID. Salientamos a qualidade dos cartões para 
impressão a cores, fotografia e imagens.

TIPOS DE CARTÃO Total personalização
Os cartões produzidos pela Altronix podem ter 
vários tipos de acabamento, nomeadamente 
alto ou baixo relevo, com ou sem banda 
magnética e/ou chip e personalização com 
nome e/ou fotografia.

A personalização dos cartões com dados 
variáveis é feita após a impressão offset, através 
de impressão por transferência térmica.

Fabrico de Cartões sob as normas ISO em PVC ou Poliuretano, com as 
dimensões 86mm x 54mm e com a espessura de 0,40mm a 0,76mm.

Cartão PVC Branco Cartão com banda magnética
de alta coercividade

Cartão com banda magnética
de baixa coercividade

Cartões em diversas cores Cartão com painel de assinatura Cartão SmartCard 
com chip eletrónico

Cartão HICO + painel Cartão de proximidade RFIDCartões presente - Gift Cards



A solução indicada para

diversas áreas de Negócio

SERVIÇOS COMÉRCIO GERAL ENSINO INDÚSTRIA

SAÚDE FARMÁCIAS HOSPITAIS E CLÍNICAS ÓPTICAS

ASSOCIAÇÕES CLUBES DESPORTIVOS COLETIVIDADES RESTAURAÇÃO

VESTUÁRIO MODA E BELEZA GINÁSIOS BARES E DISCOTECAS

A nossa qualidade na produção de cartões é comprovada pela nossa extensa lista de clientes, que compreende diversas 
áreas de negócio e abrange micro e pequenas empresas até grandes marcas multinacionais.



www.altronix.ptinfo@altronix.pt Contacte-nos para mais informações

PORTO
Zona Industrial IBACOC 
Rua das Indústrias, 2653 - Lantemil
4785-627 Trofa - Portugal  
Tel:  252 103 200  / 252 490 080 
Fax: 252 103 209  / 252 490 089

LISBOA
Taguspark – Parque de Ciência 
e Tecnologia - Núcleo Central
Escritórios 261 e 263
2740-122 Oeiras - Portugal  
Tel:  210 152 100

MADRID
Calle de la Princesa, 24
28008 Madrid - España
2740-122 Oeiras - Portugal  
Tel:  (+34) 911 438 200

VIGO
Calle Caleira 6 Bajo
36210 Vigo - España 
Tel:  (+34) 986 119 1000

Serviço de

MAILING

CONHEÇA O NOSSO PROCESSO!

A par de uma produção altamente qualificada, o nosso serviço de 
mailing garante que as amostras dos seus cartões cheguem até si
com profissionalismo e celeridade.

1. Impressão 2. Colagem do Cartão 3. Dobragem de carta 4. Envelopagem 5. Envio de amostra

Impressão em Offset
A melhor qualidade de impressão
No processo de impressão Offset os cartões são avaliados 
em todas as etapas, de forma a garantir uma fidelização 
total em termos de detalhes, cores e dimensões.

Os nossos serviços de pré-impressão certificam-se sempre 
que a arte-final seja de acordo com o que você pretende.

Os cartões são produzidos em 4 Cores (CMYK) ou através 
do sistema de cores Pantone

Qualidade
Rigor
Transparência
Rapidez

mais informações em cartoes.altronix.pt


