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Vážení zákazníci,
v tomto dokumentu uvádíme zkrácený ceník našich nejpoužívanějších služeb a materiálů. Jelikož je většina produktů zpracovávána individuálně jako služba či produkt na objednávku, a výsledná cena záleží na
vašich požadavcích, jako je výběr materiálu, počet stran, počet výstupů apod., tak jsou ceny počítány individuálně a můžete si je pro vaši konfiguraci zobrazit v naší online objednávce na webových stránkách
www.copygeneral.cz

Všechny uváděné ceny jsou s DPH.
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Seznamte se s
produktovými řadami
Součástí redesignované online objednávky je nová koncepce výběru produktů.
V oblasti tisku můžete vybírat a kombinovat nejrůznější rozměry, materiály či varianty
tisku – možnosti jsou téměř neomezené. Abyste se v nabídce lépe orientovali, zjednodušili jsme vám výběr pomocí tzv. produktových řad.
Každá produktová řada je osobitá a přináší vám různé výhody z pohledu kvality i rozpočtu. Díky tomuto rozdělení tak snadno najdete své ideální tiskoviny. Produkty můžete
nově vybírat v pěti kategoriích – Supra, Trendy, Minima, Nexi a Natura. První tři kategorie (řada Supra, Trendy, Minima) se liší hlavně kvalitou zpracování a cenou – jednoduše
tedy vybíráte poměr kvality a ceny. Dvě speciální kategorie (řada Nexi a Natura) vás
osloví svou mimořádnou myšlenkou, jejich výběrem tak především vyjádříte svůj pohled na svět.

Supra – vybírám si to nejlepší
Produkty řady Supra jsou určené náročnějším zákazníkům, kteří vyhledávají ta nejlepší
řešení pro významné projekty, u kterých se hledí především na prémiovou kvalitu zpracování a dlouhou životnost produktů. V řadě se používají luxusní materiály a tiskne se
v nejvyšší kvalitě. Vše pro dokonalý výsledek, díky kterému vypadají tiskoviny doslova
jako umělecké dílo.

Trendy – volím zlatou střední cestu
Výběrem řady Trendy rozhodně nešlápnete vedle. Trendy produkty jsou osvědčené zákazníky a zahrnují v sobě ty nejčastěji používané typy tiskovin. Řada Trendy vám nabízí
velmi vyvážený poměr výkonu a ceny. K výrobě produktů se používají materiály a tisk
ve střední a vyšší kvalitě. Hodí se pro všechny projekty, ve kterých mají tiskoviny pěkně
vypadat a zároveň zůstat cenově přijatelné.

Minima – vystačím si se základem
Řadu Minima doporučujeme všem zákazníkům, kteří chtějí ušetřit a jejich projekty mají
nižší rozpočty. Tiskne se rychlejšími režimy na levnější materiály, což znamená, že kvalita tisku není tak vysoká jako u řad Trendy či Supra. Pokud hledáte levné tiskoviny,
které mají mít především sdělovací funkci a nikoliv upoutat zpracováním, je pro vás
řada Minima dobrou volbou.

Nexi – objevuju nové možnosti
Buďte průkopníky. Řada Nexi používá inovativní a neobvyklé materiály a postupy, které
zná zatím jen velmi málo lidí. Pokud chcete vyzkoušet pro své tiskoviny něco výjimečného, je výběr této řady podmínkou. Díky inovativním materiálům a výrobním postupům
jsou zpravidla produkty této řady ze všech nejdražší. Výsledkem je ale nový pohled na
vaše tiskoviny, který jim dodá zcela nový rozměr.
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Natura – šetřím přírodu
Řada Natura obsahuje produkty a materiály, které jsou pokud možno co nejšetrnější k
životnímu prostředí. I správným výběrem tiskovin tak můžete snížit negativní dopady,
které jsou spojené s jejich výrobou nebo odbouratelností v přírodě. V nabídce najdete
především papírové materiály z recyklovaných vláken nebo ovocných zbytků.
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Zakázky u pultu
Design & Print od 79 Kč
Zóna Design & Print je určena pro zpracování komplexnějších grafických a tiskových
zakázek.
Součet dílčích položek, které vám budou poskytnuty, musí převýšit částku 79 Kč včetně
DPH. V případě, že by vámi požadované služby měly nižší hodnotu, než je tato stanovená částka, tzn. méně než 79 Kč, bude rozdíl mezi vámi využitými službami a částkou
79 Kč doúčtován.
Naši operátoři vám rádi poradí, jak poskytované služby vhodně zkombinovat a využít
tak plnou hodnotu zakázky za 79 Kč.
Případně vám poskytnou podrobnější informace.
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Digitální tisk
Maloformátový tisk
Tisk na archy do formátu 488 × 330 mm. Základní papíry pro černobílý tisk je kancelářský (nenatíraný) papír 80 g/m2, pro barevný tisk a černobílý tisk na barevné tiskárně
hlazený papír 100 g/m2.

		
množství		černobíle
1–500 výtisků A4		
3 Kč
501 a více výtisků A4		
individuální kalkulace
množství		barevně
1–200 výtisků A4		
13 Kč
201 a více výtisků A4		
individuální kalkulace

Cena formátu A3 (případně SRA3 nebo 488 × 330 mm) je dvojnásobek ceny formátu A4, cena oboustranného výtisku je dvojnásobek ceny jednostranného výtisku.

Velkoformátový tisk – technické
výkresy, čárová grafika
Tisk na nenatíraný papír 80 g/m2. Technické výkresy se obvykle skládají na formát A4.
černobílý tisk		

0,94 Kč/dm2

Maximální šířka výstupu je 914 mm (vlastní obraz maximálně 902 mm). V případě netypických předloh (velké plné plochy) bude
cena tisku dvojnásobná.

barevný tisk

typ 1
0,89 Kč/dm2

typ 2
1,55 Kč/dm2

Maximální šířka výstupu je 1 067 mm (vlastní obraz maximálně 1 050 mm). Výtisky se dělí na typy podle vizuálního pokrytí barvou;
typ 1 – převážně čárové výkresy s minimem plných ploch; typ 2 – kombinace čar a plných ploch, které zabírají víc než čtvrtinu
plochy výkresu.

skládání výkresů		

0,25 Kč/dm2

Práce se soubory
Kontrola souborů a nastavení parametrů tisku
Před tiskem je nutné soubor zkontrolovat a nastavit parametry tisku. Někdy je nutné
provést i menší úpravy anebo opravy.
předtiskové zpracování souborů		

20 Kč/soubor

V případě souborů, kde se pracuje s listy a provádějí se výřezy/výběry oblasti tisku (např. xlsx, dwg), se jako „soubor“ bere právě
každý list nebo výřez odeslaný do tisku.

Úpravy/opravy souborů
Někdy je nutné podklady upravit/opravit.
úprava/oprava souboru		

80 Kč/5 min

Patří sem napřklad vymazání/přidání textu nebo jiných objektů; změna formátu (barva, velikost) objektů; přidání/úprava číslování
stran, záhlaví, zápatí, vodoznak, uložení do jiného formátu.
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Kopírování
Maloformátové kopírování
Základní ceny při kopírování jsou stejné jako ceny při tisku (viz oddíl vlevo), ale navíc se
ještě k ceně připočítává tzv. autorská odměna: 0,05 Kč za jednostrannou černobílou,
0,10 Kč za každou jednostrannou barevnou kopii.
množství		černobíle
1–500 kopií A4		
3 Kč
501 a více kopií A4		
individuální kalkulace
množství		barevně
1–200 kopií A4		
13 Kč
201 a více kopií A4		
individuální kalkulace
Cena formátu A3 (případně SRA3 nebo 488 × 330 mm) je dvojnásobek ceny formátu A4, cena oboustranného výtisku je dvojnásobek ceny jednostranného výtisku.

kopírování ze skla
snímání předlohy ze skla		

2,70 Kč/snímek

Přičítá se k ceně základního kopírování například u kopírování knihy.

Velkoformátové kopírování
Ceny kopií při velkoformátovém kopírování jsou stejné jako ceny při tisku, ale k ceně
se připočítává 25 Kč za skenování předlohy pro velkoformátové kopírování. Maximální
šířka skenované oblasti je 914 mm.
černobílá kopie		

0,89 Kč/dm2

Maximální šířka výstupu je 914 mm (vlastní obraz maximálně 902 mm). V případě netypických předloh (velké plné plochy) bude
cena tisku dvojnásobná.

barevná kopie

typ 1
0,89 Kč/dm2

typ 2
1,55 Kč/dm2

Maximální šířka výstupu je 1 067 mm (vlastní obraz maximálně 1 050 mm). Výtisky se dělí na typy podle vizuálního pokrytí barvou;
typ 1 – převážně čárové výkresy s minimem plných ploch; typ 2 – kombinace čar a plných ploch, které zabírají víc než čtvrtinu
plochy výkresu.

skládání výkresů		

0,25 Kč/dm2

Autorská odměna
Na základě tzv. autorského zákona č. 121/2000 Sb. v platném znění (především § 25,
odst. 2e) má Copy General jakožto poskytovatel rozmnožovacích služeb povinnost
odvádět tzv. autorské poplatky z každé pořízené rozmnoženiny.
Poplatky se odvádějí kolektivnímu správci pověřenému Ministerstvem kultury ČR (Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1, www.mkcr.cz); v našem případě je kolektivním
správcem společnost Dilia (Krátkého 1, 190 03 Praha 9, www.dilia.cz).
Výše poplatků je stanovena na základě pravidel popsaných v sazebníku odměn (odst.
6–7), který je přílohou autorského zákona.
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Samoobslužná zóna
Pořiďte si předplacenou kartu a využijte samoobslužné zóny na maximum – žádné
čekání u pokladny. Samoobslužnou zónu je případně možné využívat i s tzv. volnou
kartou (dostupnou na pobočce, bez registrace).
Ceny jsou uvedené níže.
Na všech počítačích v samoobslužné zóně je k dispozici internet a taky se na pobočce
připojíte bezdrátově přes wi-fi síť.

Informace k předplacené kartě
Novou předplacenou kartu pořídíte za 200 Kč (minimální vkládaný kredit).
Při nákupu kreditu můžete získat výhodné slevy:
kredit ve výši 2 000 Kč koupíte za 1 900 Kč (5 % sleva),
kredit ve výši 5 000 Kč koupíte za 4 650 Kč (7 % sleva),
kredit ve výši 10 000 Kč koupíte za 9 000 Kč (10 % sleva).

Ceny služeb v samoobslužné
zóně obchodů Copy General
černobílá strana A4		
barevná strana A4		

3 Kč
13 Kč

Ceny za formát A3 jsou dvojnásobkem cen za formát A4, ceny za oboustranný výstup jsou dvojnásobkem výstupů jednostranných.

použití počítače – prvních 15 min		
použití počítače – nad 15 min		

1 Kč/min
4 Kč/min

Použití počítače je nutné při tisku. Čas se měří od přihlášení k počítači, po uplynutí 15 minut vás systém na tuto skutečnost upozorní a zeptá se, jestli chcete pokračovat (teď už za vyšší cenu).

mobilní tisk – balíček 5-ti stran A4		

15 Kč/balíček

Tisk probíhá přes aplikaci pro operační systém Android/tiskové rozhraní iOS přímo z vašeho telefonu/notebooku. Uvedená cena
je za balíček 5-ti stran A4 v černobílém nebo barevném provedení. Doporučeným tiskovým souborem je PDF.

Maloformátové fotografie
fotografie 10 × 15 cm		
fotografie 15 × 20 cm		
fotografie 20 × 30 cm		

10 Kč
19 Kč
59 Kč

Tisk z fotokiosku se vzhledem a kvalitou klasické fotografie – termosublimační technologie. Dlouhá životnost (ochrana proti UV)
v lesklém a polomatném provedení.
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Vazby dokumentů
Kroužková vazba
Ceny za svázání dokumentu kovovou nebo plastovou kroužkovou (hřebenovou) vazbou
včetně plastové fólie vepředu a tvrdého kartonu vzadu.
svázání A4 dokumentu – do 65 listů		
svázání A4 dokumentu – do 125 listů		
svázání A4 dokumentu – do 210 listů		
svázání A4 dokumentu – od 210 listů		

87 Kč
117 Kč
147 Kč
187 Kč

Maximální počet listů je zhruba 380 u plastového a 300 u kovového hřbetu (počty listů jsou udávané pro 80 g/m2 kancelářský
papír). Vybrat si můžete z několika barev hřbetu. Zadní karton může být matný barvený ve hmotě nebo barvený jen z jedné strany,
oba typy jsou dostupné v několika barvách, případně se dá použít ve funkci desek libovolný papír z naší nabídky. Plastová fólie
může být lesklá čirá nebo kouřová anebo mléčná.

Lepená vazba SteelCrystal
Jednoduché, rychlé a levné, přitom poměrně elegantní řešení. Barevný hřbet a vepředu
i vzadu standardně ochranná plastová fólie.
vazba SteelCrystal – do 100 listů		
vazba SteelCrystal – nad 100 listů (max. 220 listů)		

79 Kč
129 Kč

Další typy
plastová nasunovací vazba		

29 Kč

Jedná se o tuhý plastový násuvný hřbet. K svázání dokumentu stačí jen jeho ruční nasunutí na tiskoviny. Lišta se dá snadno vyjmout a znovu použít. Dostupné v černé barvě.

Další dokončovací zpracování
Nabízíme vedle základních vazeb dokumentů i další rozsáhlé možnosti dokončovacího
zpracování a zušlechťování tiskovin; řezání, děrování, skládání, rýhování, perforování,
laminování malých i velkých formátů, kašírování, rámování, různé další typy vazeb
dokumentů...
Podrobnější informace získáte na našich pobočkách, na webu Copy General anebo
dále v tomu ceníku.
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Laminování
Maloformátové laminování
Kapsové laminování
Snadná cesta k výraznému zvýšení odolnosti tiskoviny. Vhodné především pro jednotky
kusů a menší série.
laminovací kapsa A6, lesklý film 125 μm		
laminovací kapsa A5, lesklý film 125 μm		
laminovací kapsa A4, lesklý/matný film 125 μm		
laminovací kapsa A3, lesklý film 125 μm		
laminovací kapsa A2, lesklý film 125 μm		

12 Kč
16 Kč
30 Kč
60 Kč
150 Kč

Laminace je vždycky oboustranná a laminovací film (pokud nedojde k oříznutí) přesahuje po všech čtyřech stranách – dojde k
zapouzdření tiskoviny. To zajišťuje ochranu laminovaného obsahu před vlhkostí. Na objednávku lze zajistit i matnou variantu.
Kapsové laminování do formátu A3 lze zajistit na každé pobočce Copy General v případě nákladu v řádu jednotek kusů na počkání, u větších nákladů se termín přizpůsobí individuálně podle situace. Kapsové laminování A2 je dostupné na pobočkách
Senovážné náměstí, Radlická, Prešovská.

Vysokorychlostní archové laminování
		
lesklý laminovací film 25 μm		
0,80 Kč/dm2
matný laminovací film 25 μm		
0,80 Kč/dm2
sametový laminovací film 25 μm		
1,20 Kč/dm2
Výtisky je možné laminovat i oboustranně. Proces je vhodný především pro větší náklady. Maximální šířka laminované předlohy
je standardně 45 cm. Minimální účtované množství je 300 dm2.
Termín dodání vysokorychlostního archového laminování je standardně druhý pracovní den po dni, kdy vám potvrdíme přijetí objednávky – k tomu může dojít ve chvíli, kdy od vás máme všechny podklady nutné pro výrobu. Termín dodání můžou ovlivnit ještě
další složky zakázky. Rychlejší dodání je možné zajistit po dohodě.

Velkoformátové laminování
Film s teplem aktivovaným lepidlem (pro laminování za tepla)
Filmy s teplem aktivovaným lepidlem nabízejí vysokou míru čirosti. Poskytují především
mechanickou ochranu a ochranu proti vlhkosti, neobsahují UV filtr.
lesklý laminovací film 25 μm		
matný laminovací film 25 μm		
lesklý laminovací film 75 μm		
matný laminovací film 75 μm		

350 Kč/m2
350 Kč/m2
450 Kč/m2
450 Kč/m2

Šířka laminovaného podkladu může být až 100 cm. Laminace může být oboustranná, u 75mikrometrového filmu případně s přesahem (za každý formát s přesahem se účtuje příplatek 130 Kč). Laminování za tepla není možné použít pro PVC fólie a některé
další materiály. Minimální účtované množství je vždycky 1 m2 (100 dm2).
Termín dodání velkoplošného laminování s použitím filmů s teplem aktivovaným lepidlem je standardně druhý den po dni, kdy
vám potvrdíme přijetí objednávky – k tomu může dojít ve chvíli, kdy od vás máme všechny podklady nutné pro výrobu. Termín
dodání můžou ovlivnit ještě další složky zakázky. Rychlejší dodání je možné zajistit po dohodě, pokud bude kratší než 24 h, cena
služby se navýší o 50 %.

Film s tlakem aktivovaným lepidlem (pro laminování za studena)
Proces studeného laminování, který využívá filmy s tlakem aktivovaným lepidlem, je
jediný vhodný způsob laminování PVC tiskových médií a taky jsou pro něj dostupné
různé efektní a funkční filmy (viz sekci Speciality).
lesklý laminovací polypropylenový film		

410 Kč/m2

Tloušťka 60 μm, UV filtr, typická životnost 2 roky, určený speciálně pro laminování non-PVC tiskových médií (ekologická alternativa k PVC laminovacím filmům). Šířka podkladů až 135 cm. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).
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lesklý laminovací PVC film – ekonomický		
matný laminovací PVC film – ekonomický		

570 Kč/m2
570 Kč/m2

Tloušťka 70 μm, UV filtr, typická životnost 4 roky, pro laminování ekonomických PVC samolepicích tiskových fólií. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

lesklý laminovací PVC film – standardní		
matný laminovací PVC film – standardní		

690 Kč/m2
690 Kč/m2

Tloušťka 75 μm, UV filtr, typická životnost 5 let, pro laminování standardních PVC tiskových samolepicích fólií. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

lesklý laminovací PVC film – prémiový		

920 Kč/m2

Tloušťka 50 μm, UV filtr, typická životnost 7 let, pro laminování standardních a prémiových PVC samolepicích tiskových fólií. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

protiskluzový laminovací film (interiérový, R9)		

690 Kč/m2

Laminovací PVC film na podlahovou grafiku, životnost závisí na zátěži (typicky 1–6 měsíců), protiskluzový stupeň R9 (podle normy
DIN 51130). Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

protiskluzový laminovací film (exteriérový, R9)		

990 Kč/m

Laminovací PVC film na interiérovou i exteriérovou podlahovou grafiku, životnost závisí na zátěži (typicky 1–6 měsíců), protiskluzový stupeň R9 (podle normy DIN 51130). Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2). Na objednávku lze dodat exteriérový
protiskluzový laminovací film se stupněm protiskluzovosti až R12 nebo R13.

Speciality
film imitující povrch kartáčovaného kovu		

940 Kč/m2

Speciální PVC film s UV filtrem a se strukturou připomínající kartáčovaný kov. Tlakem aktivované lepidlo (pro laminování za studena). Životnost v exteriéru až 5 let. Šířka laminovaných podkladů až 135 cm. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

samolepicí lesklá čirá popisovatelná fólie		

990 Kč/m2

Speciální PET film s tloušťkou 50 μm. Tlakem aktivované lepidlo (pro laminování za studena). Šířka laminovaných podkladů až
135 cm. Na povrch je možné psát suchými popisovači určenými pro bílé tabule (whiteboard) a následně zase obsah smazat. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

samolepicí lesklá bílá popisovatelná fólie		

810 Kč/m2

Speciální PVC fólie s tloušťkou 100 μm pro interiérové použití. Tlakem aktivované šedé snímatelné lepidlo. Šířka role 122 cm. Na
povrch je možné psát suchými popisovači určenými pro bílé tabule (whiteboard) a následně zase obsah smazat. Minimální účtované množství je 0,5 m2 (50 dm2). Cena nezahrnuje nalepení/nakašírování na podklad (zpravidla se lepí přímo na stěnu apod.).

samolepicí matná šedá popisovatelná fólie		

660 Kč/m2

Speciální tmavě šedá fólie bez obsahu PVC s tloušťkou 100 μm. Tlakem aktivované snímatelné lepidlo. Šířka role 122 cm. Na
povrch je možné psát křídami a následně zase obsah smazat. Minimální účtované množství 0,5 m2 (50 dm2). Cena nezahrnuje nalepení/nakašírování na podklad (zpravidla se lepí přímo na stěnu apod.).
Termín dodání velkoplošného laminování s použitím filmů s tlakem aktivovaným lepidlem je standardně druhý pracovní den po
dni, kdy vám potvrdíme přijetí objednávky – k tomu může dojít ve chvíli, kdy od vás máme všechny podklady nutné pro výrobu.
Termín dodání můžou ovlivnit ještě další složky zakázky. Rychlejší dodání je možné zajistit po dohodě, pokud bude kratší než 24
h, cena služby se navýší o 50 %.

Laminování výtisků znamená zvýšení ceny zakázky a zpravidla i prodloužení doby dodání. Je opravdu nutné, nebo ne?
Někdy může být vhodným řešením rovnou použít odolné tiskové médium (extra odolné
papíry, fólie, bannery) v kombinaci s vhodnou tiskovou technologií. Takové výtisky bývají kompletně odolné proti vodě, mají velmi dobrou odolnost proti oděru a vyznačují
se i zvýšenou odolností proti roztržení.
Jako ochrana proti poškrábání povrchu výtisků je laminování dobrá (a někdy i jediná)
volba. Zalaminováním se do určité míry zvýší i odolnost proti vodě nebo roztržení.
Laminování rozhodně doporučujeme u všech samolepicích fólií (tedy z ekonomické,
standardní nebo prémiové řady), které budou nalepené v exteriéru a mají plnit svoji
funkci víc než jeden rok. Laminovací film zajistí ochranu povrchu před poškrábáním,
ochrání tisk před vlivem škodlivin v ovzduší, prodlouží barevnou stálost a taky výrazně
zjednoduší instalaci – při ní se ušetří čas a snižuje se riziko toho, že se samolepka poničí a bude nutné ji přetisknout. I když tedy laminováním výtisků cena produktu vzroste,
nakonec může jít o nejefektivnější řešení.
Další funkcí laminování může být změna vzhledu. Tady obvykle neexistuje alternativa
zajišťující totožný efekt a laminování je tedy jediná vhodná a správná volba pro dosažení požadovaného vzhledu.
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Kašírování
Kašírování na desku
Nejjednodušší je případ, kdy jedna z vrstev je samolepicí, buď výtisk, nebo deska (např.
KAPA® fix). Kašírovat se dají ale i nesamolepicí výtisky na nesamolepicí desky – v takovém případě je nutné nejdřív jednu z vrstev opatřit samolepicí vrstvou.
kašírování – výtisk nebo deska je samolepicí		
kašírování – výtisk ani deska není samolepicí		

290 Kč/m2
590 Kč/m2

Pro celoplošné kašírování je nutné zvolit desku, která k tomu je vhodná. Minimální účtované množství je 25 dm2.

Nanesení samolepicí vrstvy
V některých případech může být potřeba vytvořit z nesamolepicích výtisků výtisky samolepicí – to lze zajistit nanesením samolepicí vrstvy.
nanesení oboustranné samolepicí vrstvy		

660 Kč/m2

Čirá samolepicí fólie s permanentním vodou ředěným pH neutrálním lepidlem. Šířka až 1500 mm. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

nanesení oboustranné samolepicí vrstvy s kanálky		

690 Kč/m2

Ultračirá samolepicí fólie na jedné straně s permanentním a na druhé straně se snímatelným kanálkovým lepidlem. Používá se
pro výtisky, které se mají lepit pohledovou stranou na výlohy, díky kanálkovému lepidlu je přitom lepení snadné. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2).

nanesení vrstvy bodového lepidla		

720 Kč/m2

Čiré permanentní vodou ředěné pH neutrální lepidlo, které je ekologicky odbouratelné a splňuje Photographic Activity Test podle
normy ISO 18916. Minimální účtované množství je 1 m2 (100 dm2). Nanesením vrstvy bodového lepidla se na povrchu materiálu
vytvoří pravidelná mřížku bodů lepidla – lepidlo tedy není v celé ploše. Takto nanesené lepidlo usnadňuje lepení (netvoří se vzduchové bubliny, nepřesnosti se dají lehce opravit) i následné odlepení, případné zbytky lepidla se odrolí. Jde o ideální řešení na
dočasné a krátkodobé instalace a na kašírování archivních materiálů.
Termín dodání zakázek s kašírováním závisí mj. i na dalších složkách zakázky, standardně je to druhý pracovní den po dni, kdy
vám potvrdíme přijetí objednávky – k tomu může dojít ve chvíli, kdy od vás máme všechny podklady nutné pro výrobu. Termín
dodání můžou ovlivnit ještě další složky zakázky. Rychlejší dodání je možné zajistit po dohodě, pokud bude kratší než 24 h, cena
služby se navýší o 50 %.

11

Razítka modico
Kancelářská razítka
modico® 2 (efektivní plocha 36 × 11 mm)		
modico® 3 (efektivní plocha 47 × 14 mm)		
modico® 4 (efektivní plocha 55 × 19 mm)		
modico® 5 (efektivní plocha 63 × 24 mm)		
modico® 6 (efektivní plocha 62 × 32 mm)		

360 Kč
450 Kč
550 Kč
670 Kč
750 Kč

modico® P3 (efektivní plocha 47 × 14 mm)		
modico® P4 (efektivní plocha 55 × 19 mm)		

450 Kč
550 Kč

modico® R25 (efektivní plocha průměr 22 mm)		
modico® R45 (efektivní plocha průměr 45 mm)		

450 Kč
690 Kč

Životnost až 20 000 otisků. Vyměnitelný polštářek a štoček. Různé barvy těla razítka (černá, modrá, červená, zelená) i inkoustu.
Od malých kapesních razítek přes větší formáty (otisk cca 10 × 6 cm).

Speciální razítka
modico® tužka – typ s31, s32, s33 (efektivní plocha 33 × 8 mm)		
modico® tužka – typ s41, s42 (efektivní plocha 33 × 8 mm)		

690 Kč
530 Kč

Elegantní kuličkové pero s razítkem – celokovové pochromované nebo poniklované tělo. Různé barvy těla razítka i inkoustu. Vyměnitelný štoček s textem.

modico® A12 (efektivní plocha průměr 12 mm)		
modico® A25 (efektivní plocha průměr 22 mm)		

1 200 Kč
1 590 Kč

Kvalitní celokovová hermeticky uzavřená razítka k potisku neporézních materiálů a textilu. Vyrobeno ze speciálních slitin bez přísady škodlivého olova s vynikající odolností proti korozi. Lze jednoduše doplňovat inkoustem. Typ A25 lze využít k označování
golfových míčků. Součástí razítek je šňůřka pro případné zavěšení.

modico® i8 (efektivní plocha průměr 8 mm)		

490 Kč

Platové razítko podobající se rtěnce. Vhodné pro razítkování věrnostních karet. Lze jednoduše doplňovat inkoustem.

Kompletní nabídku razítek s dodatečnými informacemi najdete na našich webových stránkách.

Další doplňkové položky
realizace návrhu razítka		

120 Kč/návrh

textový štoček modico® 2		
textový štoček modico® 3		
textový štoček modico® 4		
textový štoček modico® 5		
textový štoček modico® 6		
textový štoček modico® R25		
textový štoček modico® R45		

130 Kč
160 Kč
190 Kč
250 Kč
260 Kč
160 Kč
290 Kč

Textové informace v razítku jsou vypáleny na gumový štočku. Pokud tak již vlastníte razítko a změnili se v něm informace, nemusíte měnit celé razítko, ale pouze textový štoček. Zároveň se štočkem doporučujeme výměnu i polštářku s inkoustem. Jedině tak
budete mít znovu garanci životnosti 20 000 otisků.

polštářek modico® 2		
polštářek modico® 3		
polštářek modico® 4		
polštářek modico® 5		
polštářek modico® 6		
polštářek modico® R25		
polštářek modico® R45		

80 Kč
90 Kč
100 Kč
110 Kč
120 Kč
90 Kč
160 Kč

Jedná se o polštářek napuštěný inkoustem černé, modré a červené barvy. Na objednání lze zajisti i zelenou, fialovou případně
UV barvu.
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Grafické služby
Zadávání grafických prací – na co myslet?
Dobře rozmyšlené a přesně a jasně popsané zadání vám ušetří peníze. Se správným
zadáním se můžeme rovnou pustit do práce, v opačném případě určitá část placeného
času připadne na to, abychom spolu s vámi správné zadání dali dohromady.
Tady je několik rad, na co byste při sestavování zadání především jednodušších grafických prací určitě neměli zapomenout.
– pokuste se popsat konkrétní cíl a účel, který má výsledný návrh splňovat (např.
„návrh má v lidech vyvolat pocit radosti ze života“, „návrh má především přesně a
v úplnosti prezentovat faktické informace“)
– kdo jste vy – zadavatel (např. „jsme rodinná firma, která si zakládá na čestném
jednání a vysoké kvalitě produktů, které mají tomu odpovídající vyšší cenu“)
– kdo je cílovým adresátem vznikajícího návrhu (např. „lidé zajímající se o zdravou
výživu“)
– jakou formu bude řešení mít (tiskoviny? web?)
– kdy a jak dlouho se bude dodané řešení používat
– máte nějaký rozpočet, do kterého se musíte vejít?
– specifikujte rozsah a formu dodání hotového návrhu – co od nás vlastně chcete nakonec dostat? (jen digitální soubory a jaké? nebo máme zajistit i výrobu, např. tisk?)

Příklady cen zakázek
		cena
realizace grafického návrhu vizitky		
680 Kč
realizace grafického návrhu pozvánky, oznámení apod.		
960 Kč
realizace grafického návrhu letáku A5		
1 280 Kč
realizace grafického návrhu plakátu A1		
1 880 Kč
V případě realizace grafického návrhu zákazník dodá obrazové a textové podklady a pokyny pro realizaci návrhu (tzn. zákazník
má svoji představu o vzhledu produktu nebo má grafický manuál) nebo si vybere z připravené šablony. Dodání hotového návrhu
standardně ve formě tiskového PDF souboru.

kreativní návrh/redesign loga		

od 5 000 Kč

Cena závisí na složitosti zadání a celé řadě dalších faktorů, redesign stojí míň než tvorba úplně nového loga.

retušování, úprava rastrových obrazů		

480 Kč/30 min

Retušování zahrnuje celou řadu operací, kterými se upravují digitální fotografie a naskenované předlohy; zpravidla jde o odstranění nebo úpravu nežádoucích prvků obrazu nebo i přidávání prvků nových. Typickou ukázkou je oprava vad naskenovaných
starých (často poničených) fotografií.

Co všechno vám navrhneme?
– vizitku, pozvánku, oznámení, razítko, hlavičkový papír
– vstupenku, voucher (poukaz)
– jídelní nebo nápojový lístek
– leták, plakát, billboard, banner
– polep výlohy, podlahovou grafiku
– fotoknihu, kalendář
– fotoplakát, fotoobraz, fototapetu
– periodické i neperiodické publikace (časopisy, knihy, katalogy)
– logo, logotyp, piktogramy
– grafické návrhy podle netypických požadavků
Vedle grafického návrhu vám rovnou zajistíme i výrobu.
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Papíry a další média pro
digitální tisk
Papíry nebo obecněji tisková média se dají třídit na typy podle různých kritérií. Poměrně
jednoduché i praktické je třídění podle povrchové úpravy a vzhledu (složitější už je třídění třeba podle složení), které používáme i v tomto prospektu.
Nejobyčejnější papír je bez povrchové úpravy – tzv. nenatíraný papír (nebo taky
„kancelářský“, „ofsetový“). Na dotek je povrch tohoto papíru trochu drsný a prášivý –
především ve srovnání s hlazeným papírem, který už má povrch upravený. Další typ
představují křídové (natírané) papíry, obvykle dostupné v lesklém i matném provedení
a poskytující nejvyšší kvalitu obrazu.
Samostatně vyčleňujeme skupinu různých speciálních médií, která mají specifické parametry a nepoužívají se tak často.
Teoreticky můžou být všechny výš uvedené typy médií opatřené zezadu lepidlem – tím
vznikají samolepicí média.
Vedle základních papírů máme velmi rozsáhlou nabídku grafických papírů – najdete ji
popsanou v samostatné sekci.

Základní papíry
Nenatírané, hlazené a křídové papíry v bílé barvě
typ
A4 80 g/m2
A4 100 g/m2
A4 140 g/m2
A4 160 g/m2
A4 170 g/m2
A4 200 g/m2
A4 210 g/m2
A4 250 g/m2
A4 300 g/m2

nenatíraný
0,50 Kč
–
–
2,80 Kč
–
–
–
–
–

hlazený
–
1 Kč
–
1,60 Kč
–
2 Kč
–
2,50 Kč
3,70 Kč

křídový
prémiový
–
–
1,40 Kč
–
2,60 Kč
–
3,30 Kč
3,80 Kč
–

křídový
ekonomický
–
–
–
–
–
–
–
–
–

A3 80 g/m2
A3 100 g/m2
A3 160 g/m2
A3 200 g/m2
A3 250 g/m2
A3 300 g/m2

1,10 Kč
–
5,10 Kč
–
–
–

–
1,90 Kč
3,70 Kč
4 Kč
4,40 Kč
5,90 Kč

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

SRA3 80 g/m2
SRA3 100 g/m2
SRA3 120 g/m2
SRA3 130 g/m2
SRA3 140 g/m2
SRA3 150 g/m2
SRA3 160 g/m2
SRA3 170 g/m2
SRA3 200 g/m2
SRA3 210 g/m2
SRA3 250 g/m2
SRA3 280 g/m2
SRA3 300 g/m2
SRA3 350 g/m2

1,30 Kč
–
–
1,30 Kč
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
2,50 Kč
–
–
–
–
3,80 Kč
–
4,80 Kč
–
5,90 Kč
–
6,10 Kč
6,80 Kč

–
–
3,60 Kč
–
3,70 Kč
–
–
4,60 Kč
–
5,90 Kč
6,20 Kč
6,70 Kč
–
8,40 Kč

–
–
–
2,70 Kč
–
2,80 Kč
–
–
4,20 Kč
–
4,50 Kč
–
4,90 Kč
5,90 Kč

Hlazený papír umožňuje kvalitnější tisk než nenatíraný papír a má jasně bílou barvu. Ještě vyšší kvality lze dosáhnout s křídovými
(natíranými) papíry – jejich povrch je ještě hladší. Ve srovnání s jasně bílým hlazeným mají teplejší bílou barvu. Prémiové křídové
papíry jsou vyrobené z kvalitnějších vláken a nabízejí větší tuhost a kvalitnější obraz než ekonomické křídové papíry.
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typ
1 str. natíraný vysoce lesklý papír 250 g/m2
1 str. natíraný vysoce lesklý papír 350 g/m2

A4
6 Kč
–

A3
10 Kč
–

SRA3
12 Kč
20 Kč

Papír je z jedné strany natíraný vysoce lesklý, z druhé strany nenatíraný matný.

Grafické papíry
Papír tvoří podstatnou složku tiskovin a jeho volba tedy výrazně ovlivňuje celkový dojem.
Vedle obyčejnějších hlazených a křídových (natíraných) papírů si můžete vybrat z široké
nabídky tzv. grafických papírů. Máme jich v nabídce několik desítek, je jim vyhrazena
samostatná část ceníku Grafické papíry. Najdete v ní papíry metalické, texturované,
žebrované, taktilní hrubé i extra hladké… Celkem skoro 60 různých papírů!

Syntetická a speciální média
typ
matná bílá PES fólie 95 μm/125 g/m2
matná bílá PES fólie 240 μm/369 g/m2

A4
–
–

A3
–
–

SRA3
60 Kč
126 Kč

Plastový (polyester) tiskový materiál, který je odolný proti roztržení i vodě a částečně proti chemikáliím. Představuje skvělou alternativu ke kapsovému laminování papíru – výroba je mnohem rychlejší. Na objednávku lze dodat i další tloušťky a dokonce i
barevné archy.

pauzovací papír
čirá fólie pro černobílý tisk
čirá fólie pro barevný tisk

5 Kč

10 Kč

–

14 Kč
26 Kč

28 Kč
–

–
–

A4 80 g/m2
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč
1,60 Kč

A3 80 g/m2
3 Kč
3 Kč
–
3 Kč
3 Kč
–
3 Kč
–
–
3 Kč
–
3 Kč

A4 160 g/m2
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč
3,70 Kč

Barevné papíry
béžová (CR20)
žlutá (YE23)
růžová (PI25)
střední modrá (MB30)
sluneční žlutá (SY40)
oranžová (OR43)
červená (CO44)
limetková zelená (LG46)
vodní modrá (AB48)
šedá (GR21)
kanárková žlutá (CY40)
střední zelená (MG28)

Barevné kancelářské (nenatírané) papíry. Barvy tady znázorněné slouží jen jako přibližný náhled, pokud vám na barvě velmi záleží, vždycky vybírejte podle fyzického vzorku.

Samolepicí média
V nabídce jsou samolepicí papíry i samolepicí fólie, které poskytují větší odolnost proti
vlhkosti i roztržení.
Samolepicí papíry
typ
matný samolepicí papír
mantý samolepicí papír – štítky

A4
12 Kč
20 Kč

A3
–
–

SRA3
–
–

–
–

36 Kč
–

Jeden arch obsahuje 24 štítků 70 × 37 mm, možné jsou i jiné veikosti.

lesklý samolepicí papír
lesklý samolepicí papír – štítky na CD

16 Kč
30 Kč

Jeden arch obsahuje dva kruhové štítky na polepení disku velikosti CD.
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Samolepicí fólie
typ
lesklá bílá samolepicí PES fólie
matná bílá samolepicí PES fólie
lesklá čírá samolepicí PES fólie

A4
40 Kč
40 Kč
40 Kč

A3
86 Kč
86 Kč
86 Kč

SRA3
90 Kč
90 Kč
90 Kč

Polyesterové samolepicí fólie, jsou výrazně odolnější než samolepicí papíry.

Rolová média
Pro velkoformátový černobílý tisk jsou k dispozici kromě základního bílého papíru i
některé papíry další.
		cena
role – barevný papír 80 g/m2		
0,50 Kč/dm2
role – fluorescenční papír 80 g/m2		
1,10 Kč/dm2

U barevného i fluorescenčního papíru šířka role maximálně 814 mm.

role – pauzovací papír		
Šířka role maximálně 914 mm.
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1,30 Kč/dm2

Grafické papíry
Jako grafické papíry označujeme širokou skupinu krásných a neobyčejných papírů (vedle nich stojí skupina obyčejnějších papírů – především kancelářské nenatírané a hlazené
papíry a taky křídové papíry; víc informací o nich najdete v samostatném prospektu).
Papír je neuvěřitelně silný prostředek pro prezentaci myšlenek a pocitů všeho druhu a
v době, kdy se velká porce naší komunikace odehrává v digitální sféře, získává papír
možná až příznak výjimečnosti. Papír výrazně ovlivňuje, jaký dojem tiskovina v lidech
vyvolá. Je tedy na místě věnovat jeho výběru patřičnou péči a zvolit nějaký působivý
a pro danou situaci vhodný.
Vyberte si z naší široké nabídky grafických papírů a pozvedněte působivost svých
tiskovin: vizitek, přání, pozvánek, poukazů, prospektů, jídelních a nápojových lístků…

Přírodní a grafické papíry
Přírodní grafické papíry jsou papíry bez povrchové úpravy, zachovávají si tedy přirozeně hrubší povrch.
		cena
Keaykolour Original 300 g/m2 – různé barvy		 38 Kč/SRA3, 120 Kč/B1
Matný nenatíraný karton s vysokou tuhostí, větší tloušťkou a mírně hrubým povrchem. Certifikát FSC. 30 % vláken recyklovaných. Vybírat můžete z osmi barev: bílá, krémová, střední šedá, černá, třešňová červená, tmavá zelená, královská modrá, žlutá.

Keaykolour 100% Recycled 300 g/m2 – různé barvy		 38 Kč/SRA3, 120 Kč/B1
Matný nenatíraný karton s vysokou tuhostí, větší tloušťkou a mírně hrubým povrchem. Certifikát FSC, 100 % vláken recyklovaných. Vybírat můžete ze dvou barev: křídová bílá, velbloudí hnědá.

Repa Gobi 350 g/m2 – světlá hnědá		 23 Kč/SRA3, 100 Kč/B1
Matný nenatíraný karton s mírně hrubým povrchem. Certifikát FSC.

Repa Muskat 350 g/m2 – střední hnědá		 23 Kč/SRA3, 100 Kč/B1
Matný nenatíraný karton s mírně hrubým povrchem. Certifikát FSC.

Favini Crush 350 g/m2 – zelená (kiwi)		 23 Kč/SRA3, 100 Kč B1
Matný nenatíraný karton s mírně hrubým povrchem. Certifikát FSC. 40 % vláken recyklovaných a 15 % hmoty pochází z vedlejších produktů zpracování plodů kiwi.

Mohawk Via Felt 100 g/m2 – lněná (flax)		
Mohawk Via Felt 220 g/m2 – lněná (flax)		

7 Kč/SRA3
17 Kč/SRA3, 70 Kč/B1

Přírodní papír světle hnědé barvy s viditelnými vlákny. Certifikát FSC.

Hlazené grafické papíry
Hlazené grafické papíry mají povrch upravený, takže nabízejí vyšší hladkost než přírodní
grafické papíry. Momentálně tento typ papíru představuje trend a zatlačuje do pozadí
dřív široce používané papíry křídové, mj. i kvůli ekologickým aspektům.
		cena
Olin Smooth Digital 300 g/m2 – bílá (high white)		
16 Kč/SRA3
Olin Smooth Digital 120 g/m2 – přírodní bílá (cream)		
5 Kč/SRA3
Olin Smooth Digital 300 g/m2 – přírodní bílá (cream)		
16 Kč/SRA3
Vysoce hlazený nenatíraný prémiový papír vyrobený ze 100 % buničiny s obsahem eukalyptových vláken. FSC certifikace a garance pro archivaci (ISO 9706).

Strukturované grafické papíry
		cena
Rives Dot 250 g/m2 – přírodní bílá (natural white)		
21 Kč/SRA3
Prémiový papír s ražbou v podobě pravidelné mřížky bodů. Certifikát FSC.

Rives Design 350 g/m2 – jasná bílá (bright white)		 52 Kč/SRA3, 160 Kč/B1
Prémiový papír s moderně pojatou diagonální ražbou. Certifikát FSC.

texturovaný papír 100 g/m2		

12 Kč/SRA3
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texturovaný papír 270 g/m2		
texturovaný papír 350 g/m2		

23 Kč/SRA3
27 Kč/SRA3

Texturovaný papír s jemnou ražbou plátna. 100g a 270g varianty dostupné v jasně bílé a přírodní bílé, 350g varianta v jasně bílé barvě.

Conqueror Laid Digital 300g/m2 – zářívá bílá (brilliant white)		

41 Kč/SRA3

Prémiový papír renomované značky s příměsí bavlněných vláken a s žebrovanou strukturou. Certifikát FSC.

Metalické grafické papíry
Metalické grafické papíry jsou velmi efektní díky kovovému třpytu. Dostupné jsou i v
nečekaných barvách jak např. zelené nebo čokoládově hnědé. Vedle hladkých najdete
v naší nabídce i metalické papíry se strukturovaným povrchem.
		cena
Curious Collection Metallics Digital 120 g/m2 – různé barvy		
17 Kč/SRA3
Prémiový metalický papír. Certifikát FSC. Ve standardní nabídce můžete vybírat ze dvou barev: perleťová, třpytivá bílá. Další barvy
je možné dodat na objednávku.

Curious Collection Metallics Digital 300 g/m2 – různé barvy		

44 Kč/SRA3

Prémiový metalický karton. Certifikát FSC. Ve standardní nabídce můžete vybírat ze tří barev: perleťová,třpytivá bílá, platinová.
Další barvy je možné dodat na objednávku.

Curious Collection Metallics 300 g/m2 – různé barvy		 63 Kč/SRA3, 190 Kč/B1
Prémiový metalický karton. Certifikát FSC. Ve standardní nabídce můžete vybírat ze dvou barev: zelená, čokoládová hnědá. Další
barvy (celkem jich řada obsahuje 22) je možné dodat na objednávku.

Curious Collection Metallics Digital 250 g/m2 – zlatá (supergold)		

40 Kč/SRA3

Prémiový metalický karton. Certifikát FSC. Další barvy je možné dodat na objednávku.

Gmund Silver Brushed 290 g/m2		

93 Kč/SRA3

Prémiový metalický papír stříbrné barvy se strukturou kartáčovaného kovu. Certifikát FSC.

Orion Astrosilver 220 g/m2		

28 Kč/SRA3

Prémiový metalický papír stříbrné barvy s jemnou pravidelnou strukturou z jedné strany.

Astrosilver Canneté 220 g/m2 – stříbrná		

28 Kč/SRA3

Prémiový metalický papír stříbrné barvy se vzorem střídajících se světlejších a tmavších proužků z jedné strany.

Taktilní grafické papíry
Taktilní grafické papíry jsou speciálně upravené, aby byly neobvyklé a zajímavé nejen
na pohled, ale i na dotek.
		cena
Curious Collection Matter 380 g/m2		
240 Kč/B1
Prémiový ve hmotě barvený papír s vysokou plošnou hmotností. Svojí úpravou připomíná jemný smirkový papír – má jakoby pískový povrch. Certifikát FSC. Ve standardní nabídce můžete vybírat ze čtyř barev: bílá, černá, šedá, červená. Další barvy a plošné
hmotnosti je možné dodat na objednávku.

Curious Collection Skin 380 g/m2		 72 Kč/SRA3, 280 Kč/B1
Prémiový ve hmotě barvený papír s vysokou plošnou hmotností. Má extra matný a hladký povrch. Certifikát FSC. Ve standardní nabídce můžete vybírat ze čtyř barev: bílá, šedá, šedobéžová, fialová. Další barvy a plošné hmotnosti je možné dodat na objednávku.

Favini The Tube 340 g/m2 – černý		

270 Kč/B1

Prémiový ve hmotě barvený papír s extra matným a sametově hebkým povrchem. Certifikát FSC. Další barvy a plošné hmotnosti je možné dodat na objednávku.

Poznámka k cenám
Na grafické papíry poskytujeme množstevní slevy, které se uplatní už při odběru deseti archů SRA3 nebo čtyř archů B1 a s rostoucím odebraným množství se zvětšují.

Poznámka k digitálnímu
potiskování grafických papírů
U některých papírů (především strukturovaných) může být při tisku určitých motivů
(typicky plné barevné plochy) kvalita tisku zhoršená. Grafický návrh je tedy vhodné
připravovat i s ohledem na zvolený papír resp. papír vybírat s ohledem na tištěný motiv.
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Obecně při použití grafických papírů dává smysl, aby použitý grafický návrh nechal
papír vyniknout. Měl by být tedy spíš barevně neutrální a někdy i minimalistický.

Nad rámec standardní nabídky
Naše standardní nabídka grafických papírů je poměrně široká, nicméně pořád nezahrnuje všechny druhy papírů, které se vyrábějí. Pokud pro některý projekt potřebujete
speciální papír, pokusíme se ho sehnat.
Rádi vám na vyžádání ukážeme vzorníky výrobců a dodavatelů papíru, které obsahují
ještě širší nabídku papírů. Některé druhy papírů se dají objednat už od jednoho archu
B1, u některých je nutné objednat celé balení (to může – v závislosti na plošné hmotnosti – obsahovat od 50 do 500 archů).
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Pouzdra/obaly na
jmenovky
CCE		

48 Kč

Tuhý plastový obal ve vodorovném provedení z poloprůhledného polomatného polypropylenu. Možné zavěšení na klips nebo řetízek (není součástí). Přední strana otevřená pro snadné vysunutí nebo vsunutí karty.

CT 123		

8 Kč

Tuhá, čirá visačka z PVC s pojistným špendlíkem a svorkou „krokodýl“. Uvnitř s papírem 58 × 88 mm. Tloušťka PVC 0,3 mm zajišťuje tvarovou stálost.

IDPR 1		

26 Kč

Tuhá plastová visačka pro magnetické karty – svislá, provedení z průhledného polomatného plastu. Možno zavěsit na klips nebo
řetízek.

IDPR 3		

26 Kč

Tuhá plastová visačka pro magnetické karty – vodorovná, provedení z průhledného polomatného plastu. Možno zavěsit na klips
nebo řetízek.

IDPR M1		

8 Kč

Čirá visačka z měkčeného PVC – svislá. Možno zavěsit na klips, šňůrku nebo řetízek.

IDPR M3		

8 Kč

Čirá visačka z měkčeného PVC – vodorovná, vnitřní rozměr 90 × 58 mm. Možno zavěsit na klips, šňůrku nebo řetízek.

IDS		

16 Kč

Tuhá plastová visačka pro magnetické karty 54 × 86 mm. Jedna strana s oválným otvorem pro snadné vsunutí karty. Visačka je
vybavena závěsem pro uchycení na klips, šňůrku nebo naviják.

chromový naviják CR		

55 Kč

Plastový naviják s chromovaným povrchem, průměr 32 mm, délka lanka cca 65 cm.

šňůrka LILY s klipem		

30 Kč

Šňůrka na krk s klipsem pro uchycení visačky. Lze použít na visačku s vyděrovaným podélným otvorem nebo se závěsem. Šířka
1 cm, délka 90 cm.

šňůrka ROSE s karabinou		

44 Kč

Dutá šňůrka s karabinkou. Šířka sňůrky 1,2 cm, délka 90 cm.

šňůrka TULIP plochá s rozpojovací karabinou		

50 Kč

Plochá šňůrka s karabinkou. Šířka sňůrky 2 cm, délka 90 cm.

klips samolepicí		

6 Kč

Kovový krokodýlek s pojistným špendlíkem se samolepicí zadní stranou. Slouží pro nalepení na zadní stranu jmenovky a následné uchycení jmenovky na oděv.

klips magnetický		

28 Kč

Dvoudílný, magnetický kovový klips se samolepicí zadní stranou, rozměr 45 × 12 mm. Slouží pro uchycení jmenovky na oděv. Na
zadní stranu jmenovky se přilepí samolepicí část. Volná část klipsu se přiloží je jmenovce ze zadní strany přes oděv. Magnet je
dostatečně silný k tomu, aby jmenovku přes oděv udržel.

klips americký		

9 Kč

Kovový klips pro uchycení visačky s předděrovaným oválným otvorem. Čirá plastová šle otočná o 360°.

klips evropský		

9 Kč

Kovový klips pro uchycení visačky s předděrovaným oválným otvorem. Mléčná plastová šle otočná o 180°.

špendlík konferenční		

9 Kč

Plastový špendlík se samolepicí zadní stranou, délka 32 mm. Slouží pro nalepení na zadní stranu jmenovky a následné uchycení jmenovky na oděv.
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Dokončující zpracování
Řezání
řezání archů – hromadné oříznutí (za formát)		
řezání archů – hromadné rozříznutí (za řez)		
řezání archů – ruční (za řez)		
řezání rolového média (za řez)		

0,85 Kč
20 Kč
2,80 Kč
8 Kč

Děrování
děrování – 2 díry/list		
děrování – 4 díry/list		

0,25 Kč
0,50 Kč

Sešívání
automatizované sešití svorkou		
ruční sešití svorkou		
rozešití dokumentu		

1,20 Kč
2,40 Kč
2 Kč

Skládání
skládání ruční (za lom)		

3 Kč

Dokončující zpracování bannerů
kovové očko na banner		
čiré plastové očko na banner		

22 Kč
16 Kč

Průměr obou oček je 12 mm. Při umisťování oček na banner dochází k jejich podkládání, aby byla očka v banneru zpevněna.

5 cm lem na PVC banneru		

1,21 Kč/cm

Banner je ze zadní strany po celém svém obvodu zpevnění 5 cm lemem.
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Doplňkové materiály
Kapsy
kapsa U		
kapsa U – rozšířená		
kapsa L		

3,90 Kč
7 Kč
3,30 Kč

Desky
desky s chlopněmi		
desky s tkanicemi		
desky na slavnostní dokumenty		

9,60 Kč
34 Kč
149 Kč

Závěsné materiály
háček na zavěšení obrazu/desky		
samolepicí kovový závěs na desky		
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26 Kč
59 Kč

Prezentační a reklamní
systémy
Bannerová lišta
Bannerová (plakátová) lišta představuje jednoduchý, velmi praktický, elegantní a přenosný prezentační a reklamní systém. Kvalitní provedení zaručuje dlouhou životnost.
Mezi lišty lze upnout celou řadu materiálů – my doporučujeme textilní bannery. Sdělení
může směřovat na obě strany a délka vloženého banneru je libovolná.
bannerová lišta (2 ks)

42 cm
440 Kč

85 cm
550 Kč

100 cm
660 Kč

120 cm
770 Kč

Balení obsahuje horní a dolní profil (lištu) a dvě očka na zavěšení (nasunou se na horní profil). Jiné rozměry – až v délce 3 m –
lze dodat na objednávku. Standardní doba dodání je obvykle následující pracovní den ode dne potvrzení přijetí objednávky,
může být ale i rychlejší.

Další prezentační systémy
Prezentačních a reklamních systémů se vyrábí velké množství. Nejoblíbenější je určitě
roll-up, ale někdy se bude třeba víc hodit něco jiného.
Stojan na reklamní panel
Stojan na reklamní panel je těžká kovová základna, do které se sevře zhruba pět centimetrů spodní části desky–panelu. Výměna desky je snadná a rychlá. Sdělení může
směřovat na obě strany.
stojan na panel – šířka 61 cm		
stojan na panel – šířka 40 cm		
stojan na panel – šířka 8 cm (2 ks)		

4 180 Kč
3 180 Kč
1 880 Kč

Pro každý formát panelu je nutné použít odpovídající šířku stojanu, případně i zkombinovat víc stojanů; maximální doporučená
výška panelů je zhruba trojnásobek šířky použitého stojanu. Maximální šířka panelu by měla být zhruba dvojnásobek šířky použitého stojanu. Stojan je na objednávku, termín dodání sdělíme na vyžádání.

23

Instalace
Jsme tu pro vás ve všech fázích vašeho projektu – včetně instalace. Pokud se nechcete
pouštět do dobrodružství zvaného tapetování sami, nechte to na nás (samozřejmě zajistíme i instalaci samolepek na zeď). Využijte výhod spolupráce s jedním dodavatelem
pro různé části vašeho projektu. Budete mít klid a jistotu, že výsledek dopadne tak, jak
má. Cenu instalace vám spočítáme vždycky pro konkrétní projekt individuálně.
práce instalačního technika		

960 Kč/hodina práce

oprava zdiva pro tapetování		
penetračí nátěr podkladu		
tapetování		

800 Kč/hodina práce
15 Kč/m2
290 Kč/m2

výjezd na místo instalace v Praze		
výjezd na místo instalace mimo Prahu		
parkovné (v místech placeného parkování)		

780 Kč
15 Kč/km
60 Kč/h
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Fotoknihy
Profi
Navenek klasický vzhled, po otevření je ale kniha neobvyklá – dá se otevřít úplně naplocho. Díky tomu je prohlížení pohodlné a vaše fotografie budou vidět opravdu celé.
Kniha řady Profi má tuhé desky s potahem podle vašeho výběru, stránky knihy se tisknou na matný natíraný papír s plošnou hmotností 176 g/m2.
Ceny standardních formátů knih řady Profi

šířka × výška
29,7 × 21 cm
30 × 30 cm
21 × 21 cm
21 × 28 cm
29 ×40 cm

laminovaný
potah
1 290 Kč
1 490 Kč
1 190 Kč
1 290 Kč
1 590 Kč

speciální
potah (bez
potisku
1 690 Kč
1 890 Kč
1 590 Kč
1 690 Kč
1 990 Kč

speciální
potah
s potiskem
1 890 Kč
2 090 Kč
1 790 Kč
1 890 Kč
2 190 Kč

další list
29 Kč
39 Kč
25 Kč
29 Kč
39 Kč

Uvedené ceny jsou za knihu s 32 stranami – to je minimální počet stran v knize Profi. Cenu za rozsáhlejší knihu získáte připočtením ceny dodatečných listů, přitom platí, že jeden list = dvě strany. Pro 60stránkovou (tzn. 28 stran = 14 listů navíc) knihu ve
formátu 30 × 30 cm s laminovaným potahem tedy cena bude 1 490 Kč + (60 − 32 )/2 ×39 Kč = 1 490 Kč + 14 × 39 Kč = 2 036 Kč.

Basic
Klasický vzhled knihy v zavřené i otevřené podobě. Kniha řady Basic má tuhé desky
s potahem podle vašeho výběru, stránky knihy se tisknou na lesklý natíraný (křídový)
papír s plošnou hmotností 140 g/m2.
Ceny standardních formátů knih řady Basic

šířka × výška
29,7 × 21 cm
30 × 30 cm
21 × 21 cm
21 × 28 cm
29 ×40 cm

laminovaný
potah
1 090 Kč
1 290 Kč
990 Kč
1 090 Kč
1 290 Kč

speciální
potah (bez
potisku
1 490 Kč
1 690 Kč
1 390 Kč
1 490 Kč
1 690 Kč

speciální
potah
s potiskem
1 690 Kč
1 890 Kč
1 590 Kč
1 690 Kč
1 890 Kč

další list
19 Kč
29 Kč
19 Kč
19 Kč
29 Kč

Uvedené ceny jsou za knihu s 32 stranami – to je minimální počet stran v knize řady Basic. Cenu za rozsáhlejší knihu získáte připočtením ceny dodatečných listů, přitom platí, že jeden list = dvě strany. Pro 60stránkovou (tzn. 28 stran = 14 listů navíc) knihu ve
formátu 30 × 30 cm s laminovaným potahem tedy cena bude 1 290 Kč + (60 − 32 )/2 × 29 Kč = 1 290 Kč + 14 × 29 Kč = 1 696 Kč.

Speciální potahy desek
Standardně mají knižní desky fotoknih laminovaný potah v lesklém, matném nebo
sametovém provedení. Existují ale i další možnosti. My vám nabízíme nejen speciální
efektní laminovací filmy, ale taky textilní a netextilní hladké i strukturované potahy. Obojí
v široké paletě barev, bez potisku i s potiskem.
V základním provedení mají knihy hladký laminovaný potah – lesklý, matný nebo sametový. Níž najdete nabídku speciálních potahů a popis jejich hlavních vlastností.
Použití speciálních potahů bez potisku zvyšuje cenu o 400 Kč, s potiskem o 600 Kč
(bez ohledu na formát). Ceny standardních formátů knih s jednotlivými druhy potahů
jsou uvedené v přehledu nahoře.
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Efektní laminovací filmy
PVC film se strukturou kartáčovaného kovu
Lesklý PVC laminovací film se strukturou kartáčovaného kovu. Struktura je viditlená i hmatatelná.

Textilní potahy
viskózové plátno
Jemně tkané viskózové plátno s papírovou podložkou dostupné v několika desítkách barev. Nabízí matný vzhled, je příjemné na
dotek a lze ho potisknout.

polyesterová textilie
Jemně tkaná bílá polyesterová textilie. Nabízí saténový (pololesklý) vzhled, je příjemná na dotek a lze ji velmi dobře potisknout.

Netextilní syntetické potahy
hladký potah PU-V
Hladký syntetický potah s matným vzhledem, dostupný v několika barvách, lze ho potisknout.

hladký potah PU-C
Hladký syntetický potah s lesklým vzhledem, dostupný v několika barvách, lze ho potisknout.

strukturovaný potah PU-B
Strukturovaný syntetický potah s matným vzhledem, dostupný v několika barvách, lze ho potisknout.

strukturovaný potah PU-K
Strukturovaný syntetický potah s matným vzhledem, dostupný v několika barvách, lze ho potisknout.

Nad rámec standardní nabídky
Máte představu o podobě svojí knihy a standardní nabídka vám prostě nestačí? Nevadí, rádi zpracujeme i vaše nadstandardní požadavky a přání. Skoro jakákoli složka
knihy se dá změnit tak, aby vyhovovala vašim představám.
– jiné formáty: nemusíte se omezovat jen formáty ve standardní nabídce,
dokážeme vyrobit i jiný formát knihy
– jiné papíry: vaši knihu můžeme vytisknout na celou řadu poutavých papírů,
např. metalické nebo texturované, bílé i barevné
– jiné předsádky: standardně jsou předsádky bílé a nepotištěné, na přání je
ale lze vyrobit z různých druhů papírů a potisknout je
– jiné potahy knižních desek: vedle potahů uvedených v tomto prospektu je
možné dodat i další druhy potahů

Při objednávce dvou a více kusů téže fotoknihy vám dáme slevu 10 %. Pro množství v
řádu desítek nebo stovek kusů vám uděláme zvláštní cenovou kalkulaci.
Standardní dodací doba fotoknih je pět pracovních dní. Rychlejší dodání je možné zajistit po dohodě; pokud bude kratší než 72 h, cena fotoknihy se navýší o 50 %.
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Další produkty
Ucelenou nabídku produktů naleznete na našich webových stránkách, kde si zároveň
jednoduše spočítáte cen v návaznosti na termín vyhotovení.

Expresní produkty
Vizitky
https://www.copygeneral.cz/expresni-produkty/vizitky-expres
Letáky
https://www.copygeneral.cz/expresni-produkty/letaky-expres
Plakáty
https://www.copygeneral.cz/expresni-produkty/plakaty-expres
Roll-up
https://www.copygeneral.cz/expresni-produkty/roll-up-expres

Malé tiskoviny
Vizitky
https://www.copygeneral.cz/male-tiskoviny/vizitky
Poukazy
https://www.copygeneral.cz/male-tiskoviny/poukazy
Pozvánky, přání, oznámení
https://www.copygeneral.cz/male-tiskoviny/pozvanky-prani-oznameni
Letáky
https://www.copygeneral.cz/male-tiskoviny/letaky
Letáky XL
https://www.copygeneral.cz/male-tiskoviny/letaky-a-prospekty-xl-skladane
Samolepicí etikety a štítky
https://www.copygeneral.cz/samolepky/samolepici-etikety-a-stitky

Velké tiskoviny
Plakáty
https://www.copygeneral.cz/velke-tiskoviny/plakaty
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Bannery
https://www.copygeneral.cz/velke-tiskoviny/bannery
Reklamní desky
https://www.copygeneral.cz/velke-tiskoviny/reklamni-desky
Droptix poutače
https://www.copygeneral.cz/velke-tiskoviny/droptix-3d

Fotoprodukty
Fotoobrazy
https://www.copygeneral.cz/fotoprodukty/fotoobrazy
Fotoplakáty
https://www.copygeneral.cz/fotoprodukty/fotoplakaty
Tapety
https://www.copygeneral.cz/fotoprodukty/tapety
Fotokalendáře
https://www.copygeneral.cz/fotoprodukty/fotokalendare

Samolepky
Samolepící etikety a štítky
https://www.copygeneral.cz/samolepky/samolepici-etikety-a-stitky
Samolepky na podlahu
https://www.copygeneral.cz/samolepky/samolepky-na-podlahu
Samolepky na auta
https://www.copygeneral.cz/samolepky/samolepky-na-auta

Prezentační a reklamní systémy
Roll-up
https://www.copygeneral.cz/prezentacni-a-reklamni-systemy/roll-up
X stojan
https://www.copygeneral.cz/prezentacni-a-reklamni-systemy/x-stojan
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