
počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 100 ks paušál 390 Kč 290,00 Kč

100 - 199 ks 3,90 Kč + 2,90 Kč

200 - 299 ks 3,70 Kč + 2,30 Kč

300 - 499 ks 3,30 Kč + 2,20 Kč

500 - 999 ks 2,90 Kč + 1,90 Kč

1 000 - 1 999 ks 2,30 Kč + 1,70 Kč

2 000 - 2 999 ks 2,10 Kč + 1,40 Kč

3 000 - 4 999 ks 1,90 Kč + 1,30 Kč

5 000 a více ks 1,60 Kč + 1,20 Kč

Technická příprava 350,00 Kč + 300,00 Kč

Použití dvousložkové barvy + 0,50 Kč + 0,50 Kč

 Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou a barvou v jedné sérii:

 120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.

 Uvedené ceny jsou včetně výroby klišé (předlohy pro tisk).

 Pro tisk barevných předmětů (zejména černých, modrých, zelených, žlutých,červených a všech jejich odstínů)

 je pro dodržení požadovaného odstínu potisku nutno provést podkladový tisk.

 Cena podkladového tisku odpovídá ceně za druhou barvu, jeho příprava není účtována.

 Tampoprint barvami CMYK (foto, ...) účtujeme jako tisk pěti barvami, technická příprava je účtována

 jako pro čtyři barvy; barva podkladu musí být bílá.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

 bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.

 Zhotovené klišé zůstává majetkem dodavatele, pro opakované použití není archivováno.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

 Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus, 

    individální vybalování a balení jednotlivě balených per v polybagu +1,00 Kč/kus.

Ceník reklamního potisku tampoprintem



CMYK

plocha předmětu Kč / ks obvykle např. :

do 20 cm2 4,40 Kč pera, zapalovače, usb

20 - 50 cm2 7,40 Kč pásky, vizitkáře, řezáky

 50 - 100 cm2 13,50 Kč pravítka, power banky

100 - 200 cm2 19,90 Kč svačinové boxy, bloky A6, škrabky

200 - 500 cm2 26,20 Kč bloky A5, větší kalkulátory

Technická příprava 390,00 Kč

Minimální hodnota zakázky vč. technické přípravy: 800 Kč (např. výroba vzorku).

Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou: 120 Kč/předmět.

Digitální UV potisk předmětů s plochou nad 500 cm2, taktéž rotační UV tisk, Vám zkalkulujeme na dotaz.

Digitální UV potisk je možný na předměty, které je možno vyrovnat do roviny s max. rozdílem 5 mm,

Materiál potiskovaných předmětů: plast, kov, dřevo, karton (ostatní materiály po konzultaci)

Max. potiskovatelná plocha 60 x 42 cm, max. výška předmětu 15 cm.

První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

 bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.

 Zhotovené klišé zůstává majetkem dodavatele, pro opakované použití není archivováno.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

 Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus, 

    individální vybalování a balení jednotlivě balených per v polybagu +1,00 Kč/kus.

Ceník digitálního UV potisku



počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 500 Kč + 400,00 Kč

50 - 99 ks 10,00 Kč + 9,00 Kč

100 - 299 ks 9,50 Kč + 8,00 Kč

300 - 499 ks 9,00 Kč + 7,00 Kč

500 - 999 ks 7,00 Kč + 5,50 Kč

1 000 - 2 999 ks 6,50 Kč + 5,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 6,00 Kč + 4,50 Kč

5 000 a více ks 5,50 Kč + 3,80 Kč

Technická příprava 400,00 Kč + 300 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 600 Kč + 500,00 Kč

50 - 99 ks 12,00 Kč + 10,00 Kč

100 - 299 ks 11,00 Kč + 9,00 Kč

300 - 499 ks 10,00 Kč + 7,50 Kč

500 - 999 ks 9,00 Kč + 6,50 Kč

1 000 - 2 999 ks 8,00 Kč + 5,50 Kč

3 000 - 4 999 ks 7,00 Kč + 4,50 Kč

5 000 a více ks 6,50 Kč + 4,00 Kč

Technická příprava 400,00 Kč + 300,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 900 Kč + 600,00 Kč

50 - 99 ks 18,00 Kč + 12,00 Kč

100 - 299 ks 17,00 Kč + 11,00 Kč

300 - 499 ks 15,00 Kč + 10,00 Kč

500 - 999 ks 12,50 Kč + 9,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 11,50 Kč + 7,50 Kč

3 000 - 4 999 ks 10,00 Kč + 6,00 Kč

5 000 a více ks 9,00 Kč + 5,00 Kč

Technická příprava 480,00 Kč + 350,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 1 200 Kč + 800,00 Kč

50 - 99 ks 24,00 Kč + 16,00 Kč

100 - 299 ks 23,00 Kč + 14,00 Kč

300 - 499 ks 19,00 Kč + 12,00 Kč

500 - 999 ks 18,00 Kč + 10,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 17,00 Kč + 9,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 15,00 Kč + 8,00 Kč

5 000 a více ks 12,00 Kč + 7,00 Kč

Technická příprava 500,00 Kč + 400,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks  paušál 450 Kč + 400,00 Kč

50 - 99 ks 9,00 Kč + 8,50 Kč

100 - 299 ks 8,50 Kč + 7,00 Kč

Ceník reklamního potisku vybraných papírových výrobků sítotiskem 

- nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, novoročenky, papírové tašky do 200 cm² a krabice na víno

Ceník reklamního potisku sítotiskem - plochy do 50 cm
2

Ceník reklamního potisku sítotiskem - plochy do 150 cm
2

Ceník reklamního potisku sítotiskem - plochy do 600 cm
2

Ceník reklamního potisku sítotiskem - plochy do 1 200 cm
2



300 - 499 ks 8,00 Kč + 6,00 Kč

500 - 999 ks 7,00 Kč + 5,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 5,50 Kč + 4,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 5,00 Kč + 3,50 Kč

5 000 a více ks 4,00 Kč + 3,00 Kč

Technická příprava 400,00 Kč + 300,00 Kč

Diáře jsou vždy účtovány jako plochy do 50 cm
2
.

Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou a barvou v jedné sérii:

120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.

Při potisku obou tiskových ploch stolních kalendářů počítejte laskavě s odpovídajícím počtem tisků

(počet kusů násoben tiskem na dvě reklamní plochy)

Uvedené ceny jsou včetně výroby filmů a síta (předlohy pro tisk).

První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.

Zhotovené filmy a síta zůstávají majetkem dodavatele, pro opakované použití nejsou archivovány.

Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

Individuální vybalování a balení ostatního kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 



počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 600 Kč + 450,00 Kč

50 - 99 ks 12,00 Kč + 9,00 Kč

100 - 299 ks 11,00 Kč + 8,00 Kč

300 - 499 ks 10,00 Kč + 7,00 Kč

500 - 999 ks 9,00 Kč + 5,50 Kč

1 000 - 2 999 ks 8,00 Kč + 5,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 7,00 Kč + 4,50 Kč

5 000 a více ks 6,00 Kč + 4,00 Kč

Technická příprava 450,00 Kč + 350,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 700 Kč + 550,00 Kč

50 - 99 ks 14,00 Kč + 11,00 Kč

100 - 299 ks 13,00 Kč + 9,50 Kč

300 - 499 ks 11,50 Kč + 7,50 Kč

500 - 999 ks 10,00 Kč + 6,50 Kč

1 000 - 2 999 ks 8,50 Kč + 5,50 Kč

3 000 - 4 999 ks 8,00 Kč + 4,50 Kč

5 000 a více ks 7,00 Kč + 3,50 Kč

Technická příprava 490,00 Kč + 350,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 1 200 Kč + 600,00 Kč

50 - 99 ks 24,00 Kč + 12,00 Kč

100 - 299 ks 22,00 Kč + 11,00 Kč

300 - 499 ks 19,00 Kč + 10,00 Kč

500 - 999 ks 18,00 Kč + 9,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 16,00 Kč + 7,50 Kč

3 000 - 4 999 ks 15,00 Kč + 6,00 Kč

5 000 a více ks 13,00 Kč + 5,00 Kč

Technická příprava 500,00 Kč + 400,00 Kč

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks paušál 1 400 Kč + 800,00 Kč

50 - 99 ks 28,00 Kč + 16,00 Kč

100 - 299 ks 26,00 Kč + 14,00 Kč

300 - 499 ks 23,00 Kč + 12,00 Kč

500 - 999 ks 20,00 Kč + 10,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 18,00 Kč + 9,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 17,00 Kč + 8,00 Kč

5 000 a více ks 15,00 Kč + 7,00 Kč

Technická příprava 600,00 Kč + 500,00 Kč

 Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou a barvou v jedné sérii:

 120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.

Ceník reklamního potisku transferem - plochy do 50 cm
2

Ceník reklamního potisku transferem - plochy do 150 cm
2

Ceník reklamního potisku transferem - plochy do 600 cm
2

Ceník reklamního potisku transferem - plochy do 1 200 cm
2



 Uvedené ceny jsou včetně výroby filmů a síta (předlohy pro tisk).

 Pomocí transferu vám natiskneme i motivy přesahující švy, zipy, dírky či knoflíky.

 Transferový tisk barvami CMYK (foto, ...) Vám individuálně zkalkulujeme.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

 bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.

 Zhotovené filmy a síta zůstávají majetkem dodavatele, pro opakované použití nejsou archivovány.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

 Individuální balení triček do sáčků s výztuhou + 3 Kč/kus, bez výztuhy +1,50 Kč/kus.

 Individuální vybalování a balení ostatního kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 



rozměr do 4 cm
2

do 8 cm
2

do 12 cm
2

do 16 cm
2

do 20 cm
2

do 30 cm
2

do 50 cm
2

za každý cm
2
 nad 50 cm

2 

Cena od 1 kusu: 19 Kč 22 Kč 25 Kč 28 Kč 32 Kč 36 Kč 44 Kč plus 0.90 Kč

Programování: 400 Kč 480 Kč 550 Kč 600 Kč 700 Kč 900 Kč 1 200 Kč bez přirážky

 se již účtuje pouze 10 % hodnoty technické přípravy výroby.

 Cena od 1 kusu obsahuje cenu za vyšití a finalizaci, případné balení účtujeme samostatně.

 (např.pro vyšívání logotypů s texty menšími než 6 mm doporučujeme v některých barvách za příplatek polyesterové nitě POLY)

 Výška písmena vhodného pro výšivku je minimálně 5 mm.

 Ceny platí pro vyšívání vysoce kvalitními nitěmi SULKY®, výroba Gunold Německo.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní výšivku (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Výšivku na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

 Pro definici barevných odstínů jsou referenčními odstíny nitě z materiálových barevnic Gunold.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s výšivkou.

 Individuální balení triček do sáčků s výztuhou + 3 Kč/kus, bez výztuhy +1,50 Kč/kus.

 Individuální vybalování a balení ostatního kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 

Ceník výšivky (trika, čepice, bundy, ručníky, …)

 Úprava existujícího vzoru (přeprogramování na druhou a každou další velikost): +250 Kč

 Použití speciálních nití (nabídka na vyžádání) namísto viskózových SULKY: +1 Kč/cm
2
.

 Při opakování zakázky stejnou velikostí na stejný předmět, při změně vyšívaného předmětu nebo barvy nitě 



laser pera do 2 cm
2

žetony do 4 cm
2

do 8 cm
2

do 12 cm
2

do 16 cm
2

do 20 cm
2

každý další cm
2

1 - 99 ks 8,50 Kč        9,90 Kč        17,50 Kč          25,00 Kč          32,00 Kč          40,00 Kč   48,00 Kč   + 1,50 Kč

100 - 499 ks 7,50 Kč        9,50 Kč        15,00 Kč          22,00 Kč          28,00 Kč          36,00 Kč   44,00 Kč   + 1,50 Kč

500 - 999 ks 5,90 Kč        8,90 Kč        12,50 Kč          18,00 Kč          22,00 Kč          28,00 Kč   36,00 Kč   + 1,50 Kč

1000 a více ks 4,20 Kč        7,50 Kč        8,50 Kč            12,50 Kč          16,00 Kč          20,00 Kč   28,00 Kč   + 1,50 Kč

dřevo dřevěná pera do 4 cm
2

do 8 cm
2

do 12 cm
2

do 16 cm
2

do 20 cm
2

do 30 cm
2

do 50 cm
2

1 - 99 ks 8,50 Kč        11,50 Kč      21,50 Kč          26,00 Kč          36,00 Kč          45,00 Kč   57,00 Kč   70,00 Kč     

100 - 499 ks 7,50 Kč        10,00 Kč      19,00 Kč          24,00 Kč          32,00 Kč          40,00 Kč   50,00 Kč   64,00 Kč     

500 - 999 ks 5,90 Kč        8,00 Kč        15,00 Kč          18,00 Kč          25,00 Kč          32,00 Kč   40,00 Kč   50,00 Kč     

1000 a více ks 4,20 Kč        5,50 Kč        10,50 Kč          13,00 Kč          18,00 Kč          23,00 Kč   28,00 Kč   35,00 Kč     

 Přirážka při laseru obdobných předmětů totožnou předlohou v jedné sérii: 120 Kč za každou změnu předmětu.

 individální vybalování a balení jednotlivě balených per v polybagu +1,00 Kč/kus.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

Laser na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 % bez záruky vhodnosti technologie na dodaný materiál.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

Ceník reklamního popisu laserem do dřeva a jiných nekovových předmětů

Ceník reklamního popisu laserem do kovu

 Technická příprava a seřízení laseru 300 Kč.

 U rytí o výsledné barvě rytiny rozhoduje materiál předmětu.

 Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží:+ 1,50 Kč/kus, 



počet kusů

méně než 50 ks

50 - 99 ks

100 - 299 ks

300 - 499 ks

500 - 999 ks

1 000 a více ks

Při použití již hotové raznice je účtován pouze poplatek za úvodní nastavení stroje: 300 Kč.

Přirážka za seřízení stroje při ražbě obdobného předmětu stejnou předlohou v jedné sérii: 120 Kč za každou změnu předmětu.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Zhotovené raznice zůstávají majetkem dodavatele, jsou archivovány pro opakované použití.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

 Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 

Technická příprava a výroba raznice (může se lišit u velmi složité předlohy): od 1.200 Kč / mosazná raznice.

6,00 Kč 8,00 Kč

7,00 Kč

8,50 Kč

9,00 Kč

6,50 Kč

8,00 Kč 11,00 Kč

Ceník reklamní ražby do kůže a koženky, ražba diářů, ručníků

tepelná ražba - slepotisk (např. diáře) tepelná ražba na ručníky

paušál 500 Kč paušál 650 Kč

10,00 Kč 13,00 Kč



počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 100 ks paušál 1 000 Kč + 900,00 Kč

100 - 199 ks 10,00 Kč + 9,00 Kč

200 - 299 ks 9,00 Kč + 8,00 Kč

300 - 499 ks 8,00 Kč + 7,00 Kč

500 - 999 ks 7,50 Kč + 5,00 Kč

1000 - 2 999 ks 7,00 Kč + 4,00 Kč

3 000 a více ks 6,50 Kč + 3,50 Kč

Technická příprava 450,00 Kč + 350,00 Kč

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

 Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou a barvou v jedné sérii:

120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.

Nedoporučujeme umývání potištěných předmětů v myčce, trvanlivost potisku ovlivňuje více fakturů (např. četnost mytí, 

agresivita použitých mycích prostředků apod.).

 Potisk na předměty dodané zákazníkem realizujeme po dohodě s přirážkou 30 %

 bez záruky vhodnosti použitých barev na dodaný materiál.

 Zhotovené síto zůstává majetkem dodavatele, pro opakované použití není archivováno.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

Ceník rotačního sítotisku - hrnky, termosky apod.



počet kusů cena Kč/kus

méně než 200 ks paušál 7 000 Kč

200 - 299 ks 35,00 Kč

300 - 499 ks 25,00 Kč

500 - 999 ks 15,00 Kč

1000 a více ks 9,00 Kč

méně než 30 ks paušál 1 400 Kč

31-100 ks 49,00 Kč

101-200 ks 45,00 Kč

201 a více ks 41,00 Kč

méně než 50 ks paušál 2 350 Kč

51-100 ks 46,50 Kč

101-200 ks 43,50 Kč

201-500 ks 39,50 Kč

méně než 50 ks paušál 1 490 Kč

51-100 ks 29,50 Kč

101-200 ks 28,00 Kč

201-500 ks 27,00 Kč

digitální tisk nástěnných kalendářů do rozměru laše 340 x 70 mm

méně než 50 ks paušál 1 650 Kč

51-100 ks 33,00 Kč

101-200 ks 29,50 Kč

201-500 ks 29,00 Kč

digitální tisk nástěnných kalendářů do rozměru laše 485 x 70 mm

méně než 50 ks paušál 2 000 Kč

51-100 ks 39,50 Kč

101-200 ks 37,00 Kč

201-500 ks 35,00 Kč

digitální tisk nástěnných kalendářů do rozměru laše 630 x 70 mm a 62605

méně než 50 ks paušál 2 350 Kč

51-100 ks 46,50 Kč

101-200 ks 43,50 Kč

201-500 ks 41,00 Kč

Společná technická příprava výroby : 400 Kč celkem (bez ohledu na počet barev)

Plnobarevný tisk více jak 500 ks kalendářů Vám zkalkulujeme na dotaz.

U tříměsíčních nástěnných SKLÁDACÍCH MAXI kalendářů 62703 a 62704 jsou ofsetem tištěny 

všechny čtyři reklamní plochy současně, tisknout lze i na spad.

Na nástěnné a stolní kalendáře je digitální plnobarevný dotisk řešen samolepkou.

Přirážka za lesklé provedení samolepky s digitálním tiskem +1,50 Kč/kalendář (skl.kalendáře 62703/62704 +4,00 Kč/kalendář)

počet kusů cena Kč/kus

25 - 99 ks 8,00 Kč

100 - 299 ks 7,00 Kč

300 - 999 ks 6,00 Kč
1000 a více ks 5,00 Kč

Technická příprava výroby 400 Kč celkem (bez ohledu na počet barev)

Ceník plnobarevného dotisku novoročenek pigmentovými inkousty

Ceník plnobarevného dotisku kalendářů a obálek (ofset, případně tisk pigmentovými inkousty)

ofsetový tisk kalendářů 62703 a 62704-tisk všech 4 ploch současně

digitální tisk (samolepka na všechny 4 plochy) kalendářů 62703 a 62704

digitální tisk víceměsíčních kalendářů 62710 - 62715

digitální tisk stolních kalendářů-dig. tisk na obě strany



počet kusů

25 - 99 ks

100 - 299 ks

300 - 999 ks

1000 a více ks

Technická příprava

počet kusů/barev jedna barva každá další barva

méně než 50 ks  paušál 450 Kč + 400,00 Kč

50 - 99 ks 9,00 Kč + 8,50 Kč

100 - 299 ks 8,50 Kč + 7,00 Kč

300 - 499 ks 8,00 Kč + 6,00 Kč

500 - 999 ks 7,00 Kč + 5,00 Kč

1 000 - 2 999 ks 5,50 Kč + 4,00 Kč

3 000 - 4 999 ks 5,00 Kč + 3,50 Kč

5 000 a více ks 4,00 Kč + 3,00 Kč

Technická příprava 400,00 Kč + 300,00 Kč

Cena digitálního tisku novoročenek platí pro libovolný soutisk barev s výjimkou stříbrné, zlaté a bílé barvy.

Přirážka při potisku obdobných předmětů totožnou  předlohou a barvou v jedné sérii:

120 Kč za každou změnu předmětu, násobeno počtem barev.

Ceník plnobarevného dotisku novoročenek pigmentovými inkousty

cena Kč/kus

 plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.

 Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

8,00 Kč

7,00 Kč

6,00 Kč

5,00 Kč

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

 První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

 Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 Expresní tisk (do 10 pracovních dnů) realizujeme po dohodě s přirážkou 20 až 100 % dle období.

400 Kč/CMYK

Ceník reklamního potisku vybraných papírových výrobků sítotiskem 

- nástěnné kalendáře, stolní kalendáře, novoročenky, papírové tašky do 200 cm² a krabice na víno

 Zhotovené filmy, síta, raznice ap. zůstávají majetkem dodavatele, pro opakované použití nejsou archivovány.



Pískování

Kalkulaci vám zpracujeme na vyžádání, kontaktujte prosím naše obchodníky.



  Druhou a další korektury vyvolané změnou zadání  účtujeme paušální sazbou 120 Kč za předmět

 Grafické práce na vašich podkladech (tvorba a úprava loga...) účtujeme hodinovou sazbou 500 Kč.

 Dodavatel si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů s potiskem.

     Individuální vybalování a balení kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 

     Za zpracování návrhu různých variant potisku na předmět účtujeme 120 Kč za variantu.

Zboží dodávané již včetně potisku

Samostatně je účtována pouze technická příprava podle druhu tisku či brandování.

     První korekturu zasíláme k odsouhlasení zdarma.

     plus hodnotou grafické práce dle hodinové sazby.



Zboží dodávané bez potisku

Toto zboží tisknout nedoporučujeme, nebo je to možné jen přímo ve výrobě.



Vícenáklady na vybalení a zabalení individuálně baleného zboží

 Individuální vybalování a balení ostatního kusově baleného zboží +1,50 Kč/kus. 

 Individuální vybalování a balení kusově balených psacích potřeb +1,00 Kč/kus. 

(s výjimkou psacích potřeb uložených v krabičkách, na ty se vztahuje sazba 1,50 Kč/kus)



Individuální kalkulace ceny potisku či jiného označení výrobku

Způsob brandování tohoto zboží a náklady na ně laskavě konzultujte s obchodníkem.


