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Služby, ktoré Vám ponúkame:
(Ceny sú uvedené bez DPH 20%)

Veľkoformátová tlač a kopírovanie
−
−
−
−

A3+ až A0+ (maximálna šírka 1067 mm)
čiarová aj plošná tlač
nekompromisná kvalita tlače
druhý a každý ďalší čiernobiely výtlačok originálu je účtovaný ako kópia

Tlač na 80g/m² biely papier – cena za A4
ČB tlač (monochrome, grayscale)

0,14 €

ČB kopírovanie

0,11 €

Farebná tlač - čiary do 5% obsahu

(CAD)

0,17 €

Farebná tlač - plochy do 25% obsahu

0,48 €

Farebná tlač - plochy do 50% obsahu

0,78 €

Farebná tlač - plochy do 75% obsahu

1,05 €

Farebná tlač - plochy do 100% obsahu

1,28 €

Príplatky za odlišný papier – cena za A4

Grafický papier pre vysoké rozlíšenie 120g/m²

+ 0,10 €

(farebná tlač)
Pauzovací papier 95g/m²
(farebná aj čb tlač)

+ 0,15 €

Tlač posterov a fotografií (interiérové využitie)
na 180g/m² matný fotopapier (2400x1200 dpi, šírka rolky 914mm)

Formát A1 100% pokrytie

14,64 €

Formát 70x100cm 100% pokrytie

21,70 €

ceny sú závislé od pokrytia plochy
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Maloformátová tlač
−
−

A3, A4
čiarová aj plošná tlač

Tlač na 80g/m² biely papier
ČB tlač / kopírovanie (monochrome, grayscale) A4
– texty a čiary do 5% obsahu

0,08 €

Farebná tlač / kopírovanie A4
– texty a čiary do 5% obsahu

0,17 €

ČB a farebná tlač / kopírovanie A4
- plochy nad 5% obsahu

0,41 €

ceny za formát A3 = dvakrát cena A4

Ďalšie služby z našej ponuky:
Veľkoformátové skenovanie (farba/ČB, do šírky 914mm,
dĺžka nerozhoduje, cena za formát A4)
Maloformátové skenovanie automatizované
Maloformátové skenovanie s obsluhou
Archivácia na CD
Skladanie výkresov (účtovanie na formáty A4)
Ručné skladanie výkresov (účtovanie na formáty A4)

0,18
0,10
0,18
0,66
0,01
0,04

€
€
€
€
€
€

Kompletizácia projektovej dokumentácie – podľa rozsahu dohodou
Hrebeňová väzba A4 -

do
do
do
do
do

40 listov
55 listov
80 listov
100 listov
120 listov

1,- €
1,10 €
1,20 €
1,30 €
1,40 €

(cena hrebeňovej väzby zahŕňa prednú priehľadnú fóliu, zadnú čiernu obálku Delta a biely hrebeň)

Predaj súvisiaceho spotrebného papierenského materiálu v priaznivých cenách (dosky, obaly,
lištová väzba A4 a A3, samolepiaci papier, CD/DVD médiá...) - iba ako súčasť služieb.

Ceny sú bez DPH 20%
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