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ZAWARTOŒÆ CENNIKA:
str.2-3 druk kolorowy na XEROX DOCU COLOR 5000AP
str.4 druk cyfrowy na czarno-bia³ej maszynie CANON IP 1110
str.5 us³ugi introligatorskie i wykañczanie druków cyfrowych
str.5 spiralowanie i listwowanie
str.6 Druk plakatów na maszynie OCE ColorWave 600
str.7 wydruki wielkoformatowe solwentowe Roland
str.8 wydruki wielkoformatowe na materia³ach p³askich, druk UV
str.9 materia³y do druku w technologii UV
str.10 nadruk na przedmiotach w technologii UV
str.11 niskonak³adowy druk teczek
str.12 spiralowanie
str.13 naœwietlanie, skanowanie
str.14 CD-ROM, DVD druk i nagrwywanie
str.15 Roll-up, kiwaki
str.16 CAD Wydruki, kopie, skanowanie
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Po dru

Cena druku na papierze 160g
cena za m 2

iloœæ m2
do 2 m 2

33 z³+vat
2

30 z³+vat

powy¿ej 10 m 2

27 z³+vat

od 2 do 10 m

cena zawiera druk i papier 160g
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ceny netto + 23% VAT

Druk kolorowy

i czarno-bia³y

cyfrowa maszyna produkcyjna XEROX DocuColor 5000AP
format zadruku max 305 x 440 mm
papier format maksymalny:
320 x 450 mm - SRA3
Dop³aty za wy¿sz¹
gramaturê papier,
foliê, papier samoprzylep.

mo¿liwoœæ druku 4+4 (cmyk)
2
2
druk na papierze od 90 g/m do 300 g/m

gramatura (rodzaj pap.)

minimalne zamówienie 10 z³ (brutto)

Druk kolorowy SRA3
format SRA3 (4+0)
jednostronny kolor

format SRA3 (4+4)
dwustronny kolor
iloœæ szt cena z³

format/cena

120

SRA3-0,20

140-160

SRA3-0,30

170-200

SRA3-0,40

210-250

SRA3-0,50

280-300

SRA3-0,70

papier super gloss SRA3

SRA3 -1,00

folia bia³a samoprzylepna

SRA3-7,00

papier samoprzylepny SRA3

SRA3 -1,50

iloœæ szt

cena z³

1-50

2,90

1-50

5,60

51-100

2,60

51-100

4,80

papier CD ROM form A3 = 4xCD ROM

dop³ata do A4 = 1/2 dop³aty SRA3

Papiery ozdobne STANDARD
Dop³ata: 1,6 + VAT

101-200

2,30

101-200

4,20

201-300

1,80

201-300

3,20

301-500

1,50

301-500

2,80

501-1000

1,30

501-1000

2,40

powy¿ej 1000

1,10

powy¿ej 1000

2,00

folia transparent samoprzylepna

SRA3-8,00

A3 - 1,60

Alga Shiro Ivory 250g
Betulla Woodstock 225g
Bindakote Z³oty 250g
2

Ceny w tabelce wyliczono dla papieru 90g/m .

Bindakote Srebrny

250g

Constellation Snow Raster 240g

Druk kolorowy A4
format A4 (4+0)
jednostronny kolor

Constellation Ivory Raster 240g

format A4 (4+4)
dwustronny kolor
iloœæ szt cena z³

Constellation Jade Srebrny 240g
Constellation Jade Srebrny Raster 240g

P³ótno bia³e 240g

iloœæ szt

cena z³

1-50

1,60

1-50

3,00

51-100

1,40

51-100

2,70

Woodstock Sughero 225g

P³ótno kremowe 240g
Tinteretto Ceylon Cumino 250g

101-200

1,20

101-200

2,30

dop³ata do A4 = 1/2 dop³aty SRA3

201-300

1,00

201-300

1,90

301-500

0,90

301-500

1,70

Papiery ozdobne LUX
Dop³ata: 2,5 + VAT

501-1000

0,70

501-1000

1,30

powy¿ej 1000

0,60

powy¿ej 1000

1,10

Pergamenata Bianco 230g

Ceny w tabelce wyliczono dla papieru 90g/m2.

ceny netto + 23% VAT
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Pergamenata Naturale 230g

dop³ata do A4 = 1/2 dop³aty SRA3
W przypadku papierów ozdobnych
dop³aty do A4 liczymy parzyœcie

Druk kolorowy

i czarno-bia³y

po n

cyfrowa maszyna produkcyjna XEROX DocuColor 5000AP

Druk czarno-bia³y na

-pt

kolorowej
maszynie

format SRA3 (1+1)
dwustronny czarny

format SRA3 (1+0)
jednostronny czarny

iloœæ szt

cena z³

iloœæ szt

cena z³

1-10

1,10

1-10

2,10

11-200

0,70

11-200

1,10

200-500

0,60

200-500

0,90

powy¿ej 500

0,50

powy¿ej 500

0,75

Ceny w tabelce wyliczono dla papieru 90g/m2.

wizytówki
wizytówki do
(kolor 4+0) od 216 do
1-str. kolor
powy¿ej
wizytówki do
(kolor 4+4) od 216 do
2-str. kolor
powy¿ej
wizytówki do
(kolor 4+1) od 216 do
1-str.kol. 2 str.czrn
powy¿ej
wizytówki do
(kolor 1+0) od 216 do
1-str. czarny
powy¿ej
wizytówki do
(kolor 1+1) od 216 do
2-str. czarny
powy¿ej

192
504
528
192
504
528
192
504
528
192
504
528
192
504
528

szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt
szt

-

0,28
0,25
0,20
0,52
0,46
0,38
0,36
0,32
0,24
0,14
0,12
0,10
0,22
0,18
0,15

z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³
z³

wizytówki wykonane s¹ na papierze 300g
dop³ata za papier ozdobny
STANDARD: +0,06 z³+vat / szt
LUX: +0,11 zl+vat / szt
(pap. ozdobne wystêpuj¹ w gramaturach 230-280g)
ceny wyliczone s¹ dla formatu wizytówki 5x9cm

...

Przygotowanie pracy do druku cyfrowego: gdy w pracy wystêpuje grafika, która koñczy siê równo z krawêdzi¹ strony
(tzw. grafika na spad), nale¿y dodaæ 3 mm spadu. Prosimy tak¿e o odsuniêcie istotnych elementów projektu (teksty, logo) o 4 mm
od lini ciêcia • rozdzielczoœæ bitmap powinna zawieraæ siê miêdzy 150 dpi a 300 dpi
• sugerowane formaty plików: CDR - Corel Draw, PDF
• kolory Pantone® zostan¹ automatycznie przekonwertowane do najbli¿szego koloru mo¿liwego do uzyskania przez urz¹dzenie
drukuj¹ce.
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Druk czarno-bia³y
maszyna produkcyjna do druku czarno-bia³ego CANON IP1110
minimalne zamówienie 10 z³ +vat

Zastosowanie:
broszury, instrukcje obs³ugi, plakaty,
ksi¹¿ki, formularze.

Dop³aty za wy¿sz¹
gramaturê papier,
foliê, papier samoprzylep.
gramatura (rodzaj pap.)

format/cena

Colotech 100

SRA3-0,25

Colotech 120

SRA3-0,30

Colotech 140-160

SRA3-0,40

Colotech 170-200

SRA3-0,50

Colotech 210-250

SRA3-0,60

Colotech 280-300

SRA3-0,75

papier samoprzylepny SRA3

SRA3 -1,70

dop³ata do A4 = 1/2 dop³aty SRA3

CENY DLA ZLECEÑ O WARTOŒCI
PONI¯EJ 500 Z£+VAT

CENY DLA ZLECEÑ O WARTOŒCI
PONI¯EJ 100 Z£+VAT

Ceny w tabelach zosta³y wyliczone dla papieru offset 80g/m2.
Formaty A
1/0

Formaty A
1/1

(druk jednostronny)

(druk dwustronny)

A5

148 x 210 mm

1/0 -

0,05 z³+vat

A5

148 x 210 mm

1/1 -

0,1 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/0 -

0,1 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/1 -

0,2 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/0 -

0,2 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/1 -

0,4 z³+vat

minimalne zamówienie 10 z³ +vat

Formaty B pomniejszone
1/0 /druk jednostronny/

Formaty B pomniejszone
1/1 /druk dwustronny/

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/0 - 0,06 z³+vat

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/1 - 0,12 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm 1/0 - 0,12 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm

1/1 - 0,23 z³+vat

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

1/1 - 0,45 z³+vat

1/0 - 0,23 z³+vat

Formaty A
1/0

Formaty A
1/1

(druk jednostronny)

(druk dwustronny)

A5

148 x 210 mm

1/0 -

0,04 z³+vat

A5

148 x 210 mm

1/1 -

0,08 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/0 -

0,08 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/1 -

0,14 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/0 -

0,13 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/1 -

0,25 z³+vat

Formaty B pomniejszone
1/0 /druk jednostronny/

Formaty B pomniejszone
1/1 /druk dwustronny/

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/0 - 0,05 z³+vat

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/1 - 0,09 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm 1/0 - 0,09 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm

1/1 - 0,17 z³+vat

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

1/1 - 0,31 z³+vat

1/0 - 0,16 z³+vat
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Druk czarno-bia³y c.d.
CENY DLA ZLECEÑ O WARTOŒCI
POWY¯EJ 500 Z£+VAT

maszyna produkcyjna do druku czarno-bia³ego CANON IP1110
Formaty A
1/0

Formaty A
1/1

(druk jednostronny)
A5

(druk dwustronny)

A5

148 x 210 mm

1/0 -

0,028 z³+vat

148 x 210 mm

1/1 -

0,056 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/0 -

0,055 z³+vat

A4

210 x 297 mm

1/1 -

0,11 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/0 -

0,11 z³+vat

A3

297 x 420 mm

1/1 -

0,22 z³+vat

Formaty B pomniejszone
1/0 /druk jednostronny/

Formaty B pomniejszone
1/1 /druk dwustronny/

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/0 - 0,035 z³+vat

B5-pomniejszony 165 x 243,5 mm 1/1 - 0,07 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm 1/0 - 0,07 z³+vat

B4-pomniejszony 243,5 x 330 mm

1/1 - 0,14 z³+vat

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

B3-pomniejszony 330 x 487 mm

1/1 - 0,28 z³+vat

1/0 - 0,14 z³+vat

Us³ugi introligatorskie
i wykañczanie druków cyfrowych
BIGOWANIE

po n

minimalne zamówienie - 15 z³ + vat
1 - 100 szt - 0,25 z³+vat / 1 big
101 - 200 szt - 0,20 z³+vat / 1 big
200 - 300 szt - 0,18 z³+vat / 1 big
powy¿ej 300 szt - 0,15 z³+vat / 1 big

FALCOWANIE (zginanie)
1 - 500 szt - 0,03 z³+vat

powy¿ej 500 szt - 0,02 z³+vat

ZSZYWANIE (cena wyliczona dla 2 zszywek)
minimalne zamówienie - 10 z³ + vat
1 - 100 szt - 0,45 z³+vat
101 - 200 szt - 0,40 z³+vat
200 - 300 szt - 0,35 z³+vat
powy¿ej 300 szt - 0,30 z³+vat
-5-

-pt

Us³ugi introligatorskie c.d.
i wykañczanie druków cyfrowych
CIÊCIE
minimalne zamówienie - 5 z³ + vat
(nieskomplikowane ciêcie do 5 arkuszy tego samego rodzaju, np. do formatu A4 lub A5)
minimalne zamówienie - 10 z³ + vat
1 godzina - 25 z³+vat

OPRAWA KLEJONA (OKLEJANIE)
minimalne zamówienie - 20 z³ + vat
1 - 50 szt - 1,50 z³+vat
51 - 100 szt - 1,20 z³+vat
powy¿ej 100 szt - 1,00 z³+vat

FOLIA MAT +25% CENY

FOLIOWANIE
format SRA3
foliowanie jednostronne - 0,7 zl+vat minimalne zamówienie - 20 z³+vat
foliowanie dwustronne - 1,4 zl+vat minimalne zamówienie - 20 z³+vat

BINDOWANIE format A4
minimalne zamówienie 6 z³+vat
bindowanie do 30 kartek
3,00 z³ + vat
bindowanie od 31 do 100 kartek 4,00 z³ + vat
bindowanie od 101 do 200 kartek 5,00 z³ + vat
bindowanie od 201 do 250 kartek 5,50 z³ + vat
bindowanie od 251 do 300 kartek 6,00 z³ + vat
bindowanie od 301 do 350 kartek 6,50 zl + vat
bindowanie od 351 do 400 kartek 7,00 z³ + vat

LAMINOWANIE
minimalne zamówienie - 15 z³ + vat
format A4 - 1 szt-2,6 zl+vat
format A3 - 1 szt-4,2 zl+vat
ZAOKR¥GLANIE ROGÓW WIZYTÓWWEK I INNYCH DRUKÓW
1 naro¿nik - 0,02 zl+vat
NACINANIE PAPIERÓW SAMOPRZYLEPNYCH I FOLII
1 naciêcie - 0,10 zl+vat minimalne zamówienie - 20 z³+vat
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Wydruki wielkoformatowe
Océ ColorWave 600
Plakaty
Najni¿sza cena
Super jakoœæ
Szybkoœæ do 100 m2/h
rozdzielczoœæ 1200x1200 dpi
maksymalna szerokoœæ wydruku 106 cm

Cena druku na papierze 160g
do 2 m

maksymalna szerokoœæ papieru 106,7cm

cena za m 2

iloœæ m2
2

prêdkoœæ druku do 100 m2 na godzinê

33 z³+vat

wydruki s¹ od razu suche i gotowe do u¿ytku

2

30 z³+vat

wydruk jest bezzapachowy

powy¿ej 10 m 2

27 z³+vat

druk tylko na papierze (maszyna nie drukuje

od 2 do 10 m

na foliach, bannerach, p³ótnie itp.)

cena zawiera druk i papier 160g

Laminowanie

minimalne zamówienie 0,5 m 2
ciêcie 0,30 z³+vat za metr bie¿¹cy

Laminowanie laminatem mat lub b³ysk

28 z³/m2

Laminowanie p³ynne mat lub b³ysk

28 z³/m2

Du¿a prêdkoœæ druku (do 100m2/h) i brak potrzeby suszenia wydruku
powoduje ¿e mo¿emy wykonaæ ekspresowo nawet bardzo du¿e i pilne zlecenia.
Océ ColorWave 600 to pierwsza na œwiecie kolorowa wielkoformatowa drukarka na toner
wykorzystuj¹ca technologiê Océ CrystalPoint.
System ColorWave 600 zapewnia wspania³e kolorowe i czarno-bia³e wydruki znajduj¹ce
zastosowanie zarówno przy pe³no kolorowych plakatach, rysunkach CAD.
Bezpoœredni suchy druk na zwyk³ym papierze, mo¿na natychmiast korzystaæ z wydruków
Maszyna wielokrotnie nagradzana:
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Wydruki wielkoformatowe
Solwentowe
Cena druku
cena za m 2

iloœæ m2
do 2 m 2

42 z³+vat

od 2 do 10 m

2

38 z³+vat

powy¿ej 10 m

2

36 z³+vat

minimalne zamówienie 0,6 m 2
do ceny druku nale¿y
doliczyæ cenê materia³u: papieru, folii itp.:
cena za m 2

Materia³
Papier 140 / 220 gram

11 z³+vat

Papier gloss (b³yszcz¹cy)

12 z³+vat

Folia mat lub b³ysk

13 z³+vat

Banner wraz z oczkami i wykoñczeniem

15 z³+vat
34 z³+vat

ciêcie 0,30 z³+vat za metr bie¿¹cy
Drukujemy: plakaty, naklejki, naklejki na okna itp.
Maksymalna szerokoœæ wydruku 187 cm, (nie ka¿dy materia³ wystêpuje w tej szerokoœci)
maksymalna rozdzielczoœæ 720x720dpi, tusze solventowe (wydruk odporny na dzia³anie
promieni œwiat³a UV, odporny na wodê i wilgoæ).
Roland SJ- 745 EX przeznaczony jest do druku w technologii solwentowej na materia³ach
niepowlekanych przy zachowaniu doskona³ej jakoœci, prêdkoœci oraz wysokiej trwa³oœci druku.
Druk solwentowy to najlepszy sposób na zachowanie dobrej relacji miêdzy jakoœci¹ a kosztami
druku.
Mo¿liwy jest druk na bannerze, folii, folii one way vision oraz innych popularnych mediach.

Laminowanie
Laminowanie laminatem mat lub b³ysk

28 z³/m2

Laminowanie p³ynne mat lub b³ysk

28 z³/m2
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ceny netto + 23% VAT

UV
na sztywnych materia³ach

360 GT W
CMYK

Druk odporny na czynniki zewnêtrzne
s³oñce (promienie uv), deszcz, œnieg oraz
bezwonny co z powodzeniem pozwala na
stosowanie wydruków z Arizony zarówno
na zewn¹trz jak i wewn¹trz budynków.
Podk³ady na których drukujemy: plexi, pcv
spienione, p³yty piankowo-kartonowe, i
inne tworzywa sztuczne w p³ytach oraz
drewno, mdf, p³yty wiórowe, szk³o, sztywna
tektura, p³ytki ceramiczne itp.....

minimalne zamówienie 0,7 m 2

druk kolorem bia³ym ma zastosowanie w przypadku transparentnych lub ciemnych materia³ów

Cena druku kolor bia³y 50 z³/m2+vat

Powy¿sze ceny dotycz¹ nadruku na p³askich prost¹k¹tnych p³ytach, arkuszach.
- w przypadku druku na plexi backlicie, szkle i innych mediach do podœwietleñ
zalecamy druk dwukrotny (cena +50%)
- Druk ma³ych u¿ytków i przedmiotów do 0,05 m2/sztuka kalkulowany jest indywidalnie
- Ciêcie na u¿ytki mniejsze ni¿ p³yta na której drukujemy - 1 z³+vat za metr ciêcia
- W przypadku gdy surowiec ma wiêksz¹ powierzchniê ni¿ zadruk - koszt zadruku
liczymy wg. powierzchni surowca lub kalkulujemy indywidualnie
- W przypadku gdy surowiec nie ma kszta³tu prostok¹tnego do ceny druku doliczamy 50%
- W przypadku gdy surowiec dostarczony przez klienta nie jest ca³kowicie p³aski
z obu stron - cena kalkulowana jest indywidualnie
- Maks. pole zadruku: 2500 x 1250 mm

- Maks. gruboœæ materia³u do druku 48 mm

- Nie drukujemy na materia³ach odbijaj¹cych œwiat³o np. lustra lub podobne materia³y

Laminowanie wydruków
Laminowanie laminatem lub p³ynne mat lub b³ysk

30 z³/m2

Pokrywanie primerem: szk³a, pleksi
Aby zwiêkszyæ przyczepnoœæ druku do szk³a, p³ytek ceramicznych, pleksi oferujemy pokrywanie powierzchni
primerem. Drukowanie na szkle bez pokrycia primerem jest nietrwa³e i istnieje ryzyko "odpadniêcia" druku.
Do pleksi zalecamy pokrywanie primerem gdy wydruk bêdzie eksponowany
na zewn¹trz nara¿ony na dzia³anie (temperatury, wody itp.)

Pokrywanie primerem szk³a

Minimalne zamówienie
na pokrywanie primerem 1,2 m2

50 z³/m2

Pokrywanie primerem materia³y ró¿ne

Minimalne zamówienie
na pokrywanie primerem 1,2 m2

40 z³/m2

ceny netto + 23% VAT
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Materia³y do druku technologi¹ UV
360 GT W

na ploterze p³askim
do ceny druku nale¿y doliczyæ cenê podk³adu:
PCV spienione 2 mm

24 z³+vat

PCV spienione 3 mm

29 z³+vat

PCV spienione 4 mm

39 z³+vat

PCV spienione 5 mm

46 z³+vat

PCV spienione 6 mm

56 z³+vat

PCV spienione 8 mm

66 z³+vat

PCV spienione 10 mm

91 z³+vat

P³yta piankowo-kartonowa 5mm
Plexi bia³a / przezroczysta 3 mm

103 z³+vat

Plexi bia³a / przezroczysta 4 mm

140 z³+vat

Plexi bia³a / przezroczysta 5 mm

175 z³+vat

Plexi bia³a / przezroczysta 6 mm

201 z³+vat

NOWOŒ

Æ

drukujem
y UV
kolorem
bia³ym
Obrazy na p³ótnie
z Twojego zdjêcia
lub grafiki
Obrazy
na p³ótnie
naci¹gniête
na ramê
sosnow¹

Format 25x25 cm

37 z³+vat
cena wydruku i ramki
z naci¹gniêtym p³ótnem

Format 20x30 cm

Plabond bia³y (plyta aluminium/tworzywo)

95 z³+vat

Plabond srebrny szczotkowany (plyta aluminium/tworzywo) 130 z³+vat
39 z³+vat

37 z³+vat
cena wydruku i ramki
z naci¹gniêtym p³ótnem

Format 30x40 cm

47 z³+vat
cena wydruku i ramki
z naci¹gniêtym p³ótnem

Format 40x50 cm

51 z³+vat
cena wydruku i ramki
z naci¹gniêtym p³ótnem
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ceny netto + 23% VAT

Nadruki na przedmiotach
Wykonujemy nadruki kolorowe na przedmiotach. Drukujemy na przedmiotach które maj¹
p³ask¹ powierzchniê do zadruku. Np pude³ka, uk³adanki, ró¿ne przedmioty z tworzywa.
Nadruk na przedmiotach jest kalkulowany indywidualnie. Przed nadrukiem
konieczne jest wykonanie testu czy na danym przedmiocie mo¿liwy jest druk.

Przyk³ad
przedmiotu
do nadruku

www.kmbpress.pl

Uk³adanka 2,00 z³+vat

+

uk³adanka z nadrukiem
3 z³+vat (przy wiêkszej iloœci rabat)

Nadruk 1,00 z³+vat

Nadruki na kartach plastikowych
Karty klienta – Karty uczestników
Karty cz³onków klubu – Karty rabatowe – i inne
wielkoœæ 85x54mm, gruboœæ 0,76 mm, zaokr¹glone rogi
nadruk dwustronny
KARTY PLASTIKOWE nadruk jednostronny
1,8+vat
2,7+vat
1-100 szt
1,4+vat
2,3+vat
101-500 szt
1,2+vat
1,9+vat
powy¿ej 500 szt
W przypadku gdy ka¿da karta ma inne dane dop³ata 0,5 z³
za ka¿d¹ stronê gdzie wystêpuj¹ inne dane
minimalne zlecenie 20 z³+vat

W cenê jest wliczony nadruk i karta plastikowa
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Niskonak³adowy druk teczek
Gotowe teczki z kartonu 300g zadrukowujemy na ploterze Arizona 250GT
Wykrojnik teczki do pobrania na naszej stronie www.kmb.com.pl
Ceny do 10 teczek

Ceny od 11-50 teczek

5,05 z³+vat
Nadruk

4,90 z³+vat
Nadruk

5,80 z³+vat
Nadruk

8,50 z³+vat

Nadruk
11,50 z³+vat

Nadruk

8,00 z³+vat

Nadruk
10,05 z³+vat

Nadruk

11,90 z³+vat

5,40 z³+vat
Nadruk

9,00 z³+vat

Nadruk

4,80 z³+vat
Nadruk

6,50 z³+vat
Nadruk

Nadruk

Ceny od 50 teczek

8,65 z³+vat

Nadruk

10,40 z³+vat

Nadruk

Uwaga: Istnieje mo¿liwoœæ laminowania
teczek laminatem p³ynnym b³ysk lub mat
koszt laminowania 1 teczki - 3,5 z³+vat

8,90 z³+vat

Nadruk

Minimalne ³¹czne zamówienie 50 z³+vat
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ceny netto + 23% VAT

Ko³ki dystansowe
Idealne do mocowania równolegle do œciany tablic i tabliczek z przygotowanymi otworami

20
8
12

8

4

6523AP

6624AP

uchwyt dystansowy
œr.12 mm,
dystans 20 mm
aluminium

uchwyt dystansowy
œr.19 mm,
dystans 25 mm
aluminium

25

12
19

9,80 z³/szt+vat

12

4

13,90 z³/szt+vat

6625xAP
uchwyt dystansowy
œr.19 mm,
dystans 25 mm
aluminium

25

12
25

12

4

14,90 z³/szt+vat

Spiralowanie

ceny netto + 23% VAT

Podane ceny obliczono dla publikacji o
gruboœci grzbietu do 4,8 mm
i d³ugoœci od 20 do 70 cm.

W przypadku zamówienia do 150 szt.
doliczamy 15 z³ za "przyrz¹d" maszyny
Dla zamówieñ powy¿ej 2000 szt. - rabaty
W przypadku publikacji
o grubszym ni¿ 4,8mm
do cen w tabelce obok nale¿y dodaæ
poni¿sze wartoœci procentowe
gruboœæ grzbietu od 4,8 - 6,5 mm +10%
gruboœæ grzbietu od 6,6 - 7,9 mm +20%
gruboœæ grzbietu od 8,0 - 9,5 mm +30%
gruboœæ grzbietu od 9,6 - 11,1 mm +40%
gruboœæ grzbietu od 11,2 - 12,7 mm +55%
gruboœæ grzbietu
gruboœæ grzbietu
gruboœæ grzbietu
gruboœæ grzbietu
-13-

od 12,7 - 14,3 mm
od 14,4 - 17,4 mm
od 17,5 - 20,6 mm
od 20,7 - 23,8 mm

Spirala 3:1

Spirala kolor.
bez zawieszki
cena netto
0.76
0.86
0.95
1.00
1.03
1.08
1.13
1.22
1.29
1.34
1.40
1.54
1.67
1.78
1.90
1.96
2.12
2.19

+75%
+85%
+105%
+125%

Spirala 2:1

Spirala kolor.
D³.
grzbietu z zawieszk¹
cena netto
(cm)
20
0.81
21-23
0.90
24-26
1.00
27-29
1.08
1.12
30-32
33-35
1.17
1.21
36-38
1.3
39-41
1.35
42-44
1.42
45-47
1.52
48-50
51-53
1.69
54-56
1.80
57-59
1.90
2.05
60-62
2.11
63-65
2.24
66-68
2.30
69-70

Druk UV na p³ytach: CD i DVD

Nagranie p³yty DVD - 0,30 z³/szt+vat

Nagranie p³yty CD - 0,20 z³/szt+vat

Gotowe p³yty pakujemy w plastikowe Cake BOX po 50 szt - cena opakowania 1 z³+vat.
W przypadku zlecenia naszej firmie nagrania p³yt CD lub DVD
prosimy o dostarczenie p³yty "matki" lub przygotowanego "image" p³yty.
W przypadku gdy nie dostarczono p³yty "matki" materia³ do nagrania nie jest przygotowany,
w miarê mo¿liwoœci postaramy siê go przygotowaæ ale wymaga to indywidualnej kalkulacji.
Powy¿sze ceny obowi¹zuj¹ jeœli w jednym zamówieniu s¹ maksymalnie 3 ró¿ne wzory.
W przypadku gdy wzorów jest wiêcej cenê kalkulujemy indywidualnie.

Nagrywamy tylko p³yty wydrukowane w naszej firmie.

Pude³ka na p³yty CD i DVD
W naszej ofercie posiadamy równie¿ opakowania do p³yty CD lub DVD
Pude³ko na CD
(czarny ty³)

Pude³ko na CD
(przezroczysty ty³)

Pude³ko na DVD
czarne, gruboœæ 14mm

Pude³ko SLIM na CD
(czarny ty³)

0,92 z³+vat NR 3015

1,10 z³+vat NR 3040

0,90 z³+vat NR 3005

0,69 z³+vat NR 3023

Pude³ko na DVD
czarne, gruboœæ 7 mm

Pude³ko na CD/DVD
czarne, gruboœæ 5 mm

Pude³ko na DVD
bezbarwne, grub. 14 mm

Koperty foliowe na CD/DVD
z paskiem klej¹cym

0,80 z³+vat NR 3036

0,75 z³+vat NR 3085

ceny netto + 23% VAT

1,25 z³+vat NR 3081 0,30 z³+vat NR 5038
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Systemy prezentacyjne Roll-up
Idealne na prezentacje, konferencje,
reklamê w punktach sprzeda¿y.
efektowny i estetyczny wygl¹d
du¿a mobilnoœæ systemu
sk³adana konstrukcja
³atwy i szybki monta¿ (sk³adanie, rozk³adanie)
kasetka z mechanizmem samonawijaj¹cym
stabilna konstrukcja podparta w dwóch listwach
trwa³a grafika
wydruk chroniony kasetk¹ w transporcie
wygodny w transporcie
do wydruku stosujemy nieprzeœwituj¹cy
materia³ typu blockout
torba transportowa w komplecie
cena za szt

Roll-up
85 x 200 cm - Roll-up z wydrukiem

238 z³+vat

100 x 200 cm - Roll-up z wydrukiem

273 z³+vat

85 x 200 cm - wydruk do Roll-up na materiale Blockout

132 z³+vat

100 x 200 cm - wydruk do Roll-up na materiale Blockout

152 z³+vat

85 x 200 cm - Roll-up bez wydruku

106 z³+vat

100 x 200 cm - Roll-up bez wydruku

121 z³+vat
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Wydruki / kopie cad kolorowe
Wydruki cad
kolorowe
Format

Ploter Oce ColorWave 600

Kopie cad
kolorowe

Cena

Druk na papierze 80 g/m2

Format

Cena

A0

18 z³+vat

A0

21,00 z³+vat

A1

9,5 z³+vat

A1

11,00 z³+vat

A2

5,00 z³+vat

A2

6,00 z³+vat

A3

2,80 z³+vat

A3

3,00 z³+vat

A4

1,50 z³+vat

A4

2,00 z³+vat

Ceny dla pokrycia tonerem do 7%
przy wiêkszym pokryciu
dop³ata od 50 do 100%
Przy wyliczaniu ceny zaokrêglamy
format druku w górê do
najbli¿szego formatu
A4, A3, A2, A1, A0
Maksymalna szerokoœæ
papieru 106,7 cm

Wydruki / kopie cad czarno-bia³e
Wydruki / kopie cad
czarno-bia³e
Format

Cena

A0

9 z³+vat

A1

5 z³+vat

A2

3 z³+vat

A3

1,5 z³+vat

A4

0,8 z³+vat

Ploter Oce TDS 450
Druk na papierze 80 g/m2
Ceny dla pokrycia tonerem do 7%
przy wiêkszym pokryciu
dop³ata od 50 do 100%
Przy wyliczaniu ceny zaokrêglamy
format druku w górê do
najbli¿szego formatu
A4, A3, A2, A1, A0
Maksymalna szerokoœæ
papieru 91,4 cm

Skanowanie
wielkoformatowe

Sk³adanie
wydruków cad

Skaner kamerowy OCE TC4

Skanowanie kolorowe
Format

do 5 szt

pow. 5 szt

Format

Cena

pow. 5 szt

A0

2,5 z³+vat

8 z³+vat

A1

1,7 z³+vat

Skanowanie czarno-bia³e
Format

do 5 szt

12 z³+vat

A0

25 z³+vat 18 z³+vat

A0

A1

15 z³+vat 10 z³+vat

A1

8 z³+vat 4,4 z³+vat

A2

1,5 z³+vat

A2

9 z³+vat

6 z³+vat

A2

5 z³+vat 2,4 z³+vat

A3

0,8 z³+vat

A3

8 z³+vat

4 z³+vat

A3

3 z³+vat 1,5 z³+vat

minimalna wartoœæ
zamówienia 15 z³ +vat

minimalna wartoœæ
zamówienia 14 z³ +vat

- do A4 z marginesem do wpiêcia
- do A4 bez marginesu

