Ceník velkoformátového tisku
Automatický ořez, lemování a očkování zdarma!
U nás zahrnuje komplexní dodávku velkoplošného tisku také ořez samolepek i bannerů, lemování a
očkování zdarma.
Níže pod tabulkami cen naleznete podrobnosti k jednotlivým materiálům, které máme
v nabídce. U nás v showroomu možnost prohlédnout vzorek.
Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!
VYSOKÁ KVALITA TISKU 720dpi - URČENO DO INTERIERU A EXTERIERU
STROJE: MUTOH SPITFIRE EXTREME, MUTOH VALUEJET 1614, AZON AG3200, WORKER
ŠÍŘE TISKU AŽ 5m !!! Jednotlivé pruhy lze na sebe navařit – nekonečné rozměry !!!
Materiál
Do 1 m2 1-15 m2 16-40 m2
41-80m2
STANDARDNÍ MATERIÁLY
Banner Frontlite 550g

290 Kč

260 Kč
230 Kč
ZDARMA

190 Kč

Banner TOP Litý 440g

330 Kč

310 Kč

270 Kč

220 Kč

Banner Mesh 270g

320 Kč

290 Kč

260 Kč

210 Kč

Samolepka monomer 3letá

280 Kč

240 Kč

220 Kč

180 Kč

Samolepka čirá monomer 3letá

280 Kč

240 Kč

220 Kč

180 Kč

Ořez samolepek na plotteru
(jakýkoliv tvar, i malé samolepky)

250 Kč

180 Kč

150 Kč

100 Kč

Svařování, očkování bannerů

Ořez samolepek na řezačce (obdélník, čtverec)

ZDARMA

Samolepka polymer 5letá

350 Kč

290 Kč

260 Kč

220 Kč

Samolepka čirá polymer 5letá

350 Kč

290 Kč

260 Kč

220 Kč

Samolepka monomer s odstranitelným
lepidlem 5letá

350 Kč

290 Kč

260 Kč

220 Kč

Samolepka polymer 10letá 55mic + laminace
polymer 50mic – určeno na automobily

800 Kč

700 Kč

650 Kč

580 Kč

Samolepka na světelné reklamy

600 Kč

550 Kč

450 Kč

350 Kč

Samolepka One-Way-Vision - dírkovaná
bez certifikace

350 Kč

280 Kč

250 Kč

210 Kč

Samolepka One-Way-Vision - dírkovaná
s certifikací

600 Kč

500 Kč

450 Kč

350 Kč

Tapety na zdi (povrch - imitace písku)

690 Kč

590 Kč

550 Kč

490 Kč

CLV Papír na plakáty 150g

280 Kč

250 Kč

220 Kč

180 Kč

Billboard papír (modrý podklad)

180 Kč

120 Kč

100 Kč

80 Kč

Foto papír 220g

350 Kč

290 Kč

260 Kč

220 Kč

Polypropylen Banner

400 Kč

380 Kč

350 Kč

320 Kč

POS PRO 410 mikron včetně speciálního
lamina mat nebo lesk

850 Kč

810 Kč

750 Kč

710 Kč

Ochranná laminace matná nebo lesklá na
samolepky

120 Kč

100 Kč

100 Kč

90 Kč

UV Laminace na samolepky lesklá 5 letá

180 Kč

150 Kč

130 Kč

120 Kč

Lepení samolepek na desky zákazníka >> 180,- Kč / m2
Při tisku nad 80m2 >> kontaktujte nás
Reklamní agentury >> kontaktujte nás

Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH
Pokud máte zájem o další informace nebo o cenovou kalkulaci, kontaktujte nás.
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Základní nabídka desek (5 letá samolepka + UV lamino + lepení na desky
Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!
Níže Vám nabízíme přehled nejprodávanějších materiálů včetně polepení plnobarevné samolepky s
laminací s cenou do 10m2. V případě zájmu o vyšší náklad nebo jiný materiál nás kontakujte.

ZÁKLADNÍ NABÍDKA DESEK VČETNĚ POLEPU SAMOLEPKOU A LESKLÉ NEBO MATNÉ
LAMINACE
Materiál

1-10m2

STANDARDNÍ MATERIÁLY
PVC deska 3mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

800 Kč

PVC deska 5mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

950 Kč

PVC deska 10mm + 5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

1360 Kč

Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 2mm +
5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

1050 Kč

Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 3mm +
5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

1150 Kč

Dibond (plechová deska s plastovou výplní) 4mm +
5 letá samolepka + UV lamino mat / lesk

1290 Kč

Cena za lepení na desky od zákazníka

200 Kč

Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH

Popis produktu
• Plnobarevná 5 letá samolepka ve fotografické kvalitě 720dpi včetně matné nebo lesklé UV
laminace kašírovaná na desku.
• Cena zahrnuje formátování desky i kašírování samolepky na desku
• Formátování desky je pouze od 50cm (menší rozměry jsou za příplatek
• Jedná se pouze o formátování na rovné řezy. Formátování do různých tvarů (kola,
trojúhelníky, dle šablony, je za příplatek)
• Termín dodání: dle dohody a vytížení, standardně týden
• Cena dopravy je u reklamních desek stanovena individuálně na základě velikosti.
• Jiný materiál, vyšší náklady, nestandardní tvary - individuální poptávka
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Ceník přímého tisku na desky
Nabízíme:
• PVC desky - klasické, barevné, průhledné a desky pro kašírování samolepkou nebo přímý
potisk
• Hliníkové desky AL - klasické stříbrné, barevné určené pro kašírování samolepkou nebo přímý
potisk
• Orientační systémy - ke snadné orientaci v budovách a jiných areálech.
Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!

PŘÍMÝ UV TISK NA DESKY (MOŽNOST TISKU I BÍLOU)
Materiál

1-10m2

STANDARDNÍ MATERIÁLY
KAPA Plast (komůrková deska) 5mm + tisk

890 Kč

PVC deska 3mm + tisk

850 Kč

PVC deska 5mm + tisk

990 Kč

Dibond 3mm + tisk

1190 Kč

Voštínová deska + tisk

850 Kč

Lepenka 5mm + tisk

450 Kč

Ostatní materiály

VOLEJTE
Ceny v tabulce jsou uvedeny za m2, bez 20% DPH

Popis produktu
• Plnobarevný tisk, na desku dle výběru (Tiskové rozlišení 720 dpi)
• Cena zahrnuje plnobarevný tisk na desku a formátování desky na požadovaný rozměr
• Formátování desky je pouze od 50cm (menší rozměry jsou za příplatek
• Jedná se pouze o formátování na rovné řezy. Formátování do různých tvarů (kola,
trojúhelníky, dle šablony, je za příplatek)
• Termín dodání: dle dohody a vytížení, standardně týden
• Cena dopravy je u reklamních desek stanovena individuálně na základě velikosti.
• Jiný materiál, vyšší náklady, nestandardní tvary - individuální poptávka
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Popis našich materiálů
STANDARDNÍ MATERIÁLY
Banner Frontlite 550 g
Doporučujeme pro exteriérové aplikace.
Silný matný nebo lesklý banner s hladkou plochou téměř stejnou jako u litého banneru, určený pro
aplikace středních formátů do 50m2 především do exteriéru. Standardně tiskneme na matný banner,
na vyžádání na lesk.
Banner TOP Litý 440 g
Doporučujeme pro interiérové aplikace a prezentační systémy.
Banner vyrobený litou technologií, určen pro široké použití a to jak pro rozměrné bannery, tak pro
interiérové aplikace. Díky svému hladkému a speciálně upravenému povrchu dosahují tisky barevné
sytosti i přesto, když je povrch matný. Standardně tiskneme na matný banner, na vyžádání na lesk.
Banner Mesh 270 g
Doporučujeme pro exteriérové aplikace u rozměrnějších bannerů nebo v místě ve velkém
větru.
Síťovina s jemnou mřížkou, určena pro výrobu extra-velkých formátů s jednostranným potiskem. Tento
materiál vyniká výbornou pevností.
Banner Blockout 510 g
Doporučujeme pro interiérové i exteriérové aplikace a prezentační systémy, kde je zapotřebí
neprůhlednosti materiálu.
Vysoce pevný banner s černou neprůhlednou střední vrstvou. Vyrobený litou technologií, určen pro
široké použití a to jak pro rozměrné bannery, tak pro interiérové aplikace. Materiál je také určen k
oboustrannému potisku, kdy povrch obou stran je shodný.
Samolepka monomer 3letá
Doporučujeme na jakékoliv použití do 3let
Bílá, lesklá, válcovaná, monomerická PVC fólie (80 µm) s permanentním čirým akrylátovým lepidlem.
Je určená pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených površích.
Exteriérová životnost je 3 roky. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník
vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se
tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.
Samolepka polymer 5letá
Doporučujeme na jakékoliv použití do 5let
Je lesklá polymerická samolepicí fólie s čirým lepidlem. Tato fólie je velice oblíbená pro svou vysokou
kvalitu a je vhodná pro všechny exteriérové tisky na rovné a nebo mírně zaoblené plochy. V nabídce
je s čirým ale také šedým (nolite) lepidlem. Životnost v exteriéru vykazuje v nepotištěném stavu až 7
let. V kombinaci s 5 letou laminací a solventními inkousty garantujeme životnost 5 let v exteriéru.
Samolepka čirá monomer 3letá
Doporučujeme na jakékoliv použití do 3let
Čirá, lesklá, válcovaná, monomerická PVC fólie (80 µm) s permanentním čirým akrylátovým lepidlem.
Je určená pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených površích.
Exteriérová životnost je až 3 roky. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník
vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se
tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.
Samolepka monomer s odstranitelným lepidlem 5letá
Doporučujeme na použití tam, kde je zapotřebí samolepku lehce odstranit.
Bílá, lesklá, válcovaná, monomerická fólie (95 µm) se snímatelným lepidlem (neprůhledné, šedé
lepidlo). Je určena pro střednědobé interiérové i exteriérové aplikace na rovných a mírně zaoblených
površích. Exteriérová životnost je 5 let. Standardně tiskneme na lesklé samolepky, a jestliže zákazník
vyžaduje mat, je lepší laminovat matnou folií, než tisknout přímo na matné samolepky. Dosáhne se
tak vyšší kvality tisku. V případě zájmu vytiskneme ale přímo na samolepku mat.
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CLV papír na plakáty 150 g
Doporučujeme na jakékoliv použití.
Bílý tiskový papír (150 g/m2), určený převážně pro tisk plakátů i do CLV vitrín, billboardů apod.
Foto papír 220 g
Doporučujeme na jakékoliv použití, kde je zapotřebí vysoká kvalita.
Vysoce lesklý natíraný fotopapír pro vysoké rozlišení s mikroporézním povrchem na PE základu.
Vysoká bělost zaručuje širokou škálu tištěného barevného spektra.
Polypropylen banner
Doporučujeme na použití do prezentačních systémů u stálých expozic.
Polypropylen banner je pevné měkké médium poskytující nádherný tisk, konzistentní kvalitu a
stálobarevnost vyžadovanou profesionály, téměř stejně jako u fotopapíru. Zaručuje dobré vypnutí v
systému a nedochází ke kroucení krajů. Má také vnitřní vrstvu, proto téměř neprosvítá. Materiál
Polypropylen Banner lze využít místo klasického litého banneru nebo blockoutu, ale doporučujeme
tento materiál pouze pro stálé expozice, nikoliv pro mobilní transport, protože častou instalací se tento
materiál lehce ničí. Na časté instalace doporučujeme klasický a osvědčený banner TOP litý.
Standardně tiskneme na matný banner, na vyžádání na lesk.
POS PRO 410 mikron včetně speciálního lamina mat nebo lesk
Doporučujeme na prezentační výstavní stěny a luxusní prezentační stolky.
Materiál POS PRO je silné saténové médium o síle 410 mikronů, které poskytuje nádherný tisk a
konzistentní kvalitu vyžadovanou profesionály. Má vnitřní vrstvu, a proto neprosvítá. Materiál
automaticky laminujeme speciálním strukturovaným laminem určeným přímo na POS PRO, protože
bez laminace by se saténový povrch lehce poškrábal.
Laminace matná nebo lesklá
Doporučujeme na veškeré naše samolepky.
Transparentní, lesklá nebo matná, monomerická PVC laminovací fólie (70 mic.) s permanentním
akrylátovým lepidlem, bez UV filtru. Určená k ochraně tisků před mechanickým poškozením, čímž se
prodlouží životnost samolepky.

SPECIÁLNÍ MATERIÁLY
Samolepka One-Way-Vision bez certifikace
Doporučujeme na okenní grafiku.
Bílá, monomerická, válcovaná, perforovaná okenní fólie (180 µm) s černým snímatelným lepidlem.
Hustota perforace 45/55, tj. 23 děr/cm2 o průměru 1,6mm s rozestupem 2,4mm. Životnost v exteriéru
do 1,5 roku.
Samolepka One-Way-Vision s certifikací
Doporučujeme na okenní grafiku pro automobily.
Tato folie má stejné vlastnosti jako samolepka One-Way-Vision, pouze má navíc osvědčení
Ministerstva dopravy a může být použita na dopravní prostředky.
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Příprava podkladů pro velkoformátový tisk
Rastrová a vektorová data
• připravujte ve formátu TIFF nebo tiskové PDF - bez správy barev nebo Euroscale Coated v2
• vždy ve výstupu CMYK
• vzorkování obrázků na 150dpi (min. 100dpi)
• velikost 1:1 (v případě 1:2 musí obrázky být vzorkovány na 300dpi, atd.)
• doporučujeme spad 1cm + ořezové značky
• písma převádějte vždy na křivky.
• Složení černé CMYK barvy doporučujeme ve složení C:64, M:55, Y:53, K:100. Tak se
dosáhne sytě černé.
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Velkoformátový tisk
Tiskneme
Bannery, samolepky, billboardy, vlajky, mesh, plakáty, atd.
Tiskneme na 5 strojích s celkovou maximální kapacitou 150 m2 za hodinu, 3600m2 denně.
Dodání zpravidla do 24 – 48 hodin (dle vytíženosti a rozsahu zakázky).
Kvalitní tisk
Zakládáme si na kvalitě tisku, proto jsou naše stroje perfektně kalibrovány, pravidelně servisovány a
profily nastaveny přesně na námi používané materiály. Tiskneme především ve fotokvalitě 720dpi za
ceny téměř stejné jako u kvality 360dpi. Používáme pouze osvědčené a kvalitní materiály. I přes to
všechno, vzhledem k vysoké produktivitě, jsme schopni vám nabídnout velice zajímavé ceny.
Stálým odběratelům a reklamním agenturám nabízíme slevy!
Pro exteriér používáme tiskárnu Mutoh Spitfire Extreme s technologií I2 (technologie, která
nezpůsobuje pruhování), Azon AG3200 a Worker se solventními inkousty a výdrží až 3 roky v
exteriéru bez laminace (s laminací výdrž min. 5 let).
2

Pro tisky určené do interiéru používáme tiskárnu Mutoh Valuejet 1614 s technologií I (technologie,
která nezpůsobuje pruhování). U této tiskárny používáme EKO solventními inkousty Ultra, které
nemají žádný „zápach“ a proto jsou tyto tisky vhodné do interiéru (výdrž až 3 roky v interiéru bez
laminace). Na této tiskárně tiskneme ve fotokvalitě 720 nebo 1440dpi (dle materiálu). EKO solventní
inkousty nejsou vhodné do exteriéru (výdrž v exteriéru je bez laminace pouze cca 1 rok bez
laminace).
Výsledný formát ihned řežeme na elektrické řezačce Neolt v obou osách, proto výrobní a časové
náklady jsou sníženy na minimum.
Bannery
V případě potřeby svaříme jednotlivé pláty banneru do libovolné velikosti.
Tvar banneru může mít i specifický tvar, například trojúhelníkovitý pro umístění do štítu domu, s
výřezy pro okna apod. Veškeré výrobky banneru jsou opatřeny výztužným lemem a kroužky pro
uchycení s roztečí dle požadavku. Svařování a lemování provádíme pomocí profesionální svářečky
Leister Uniplan E a ke kroužkování používáme automatickou kroužkovačku s kapacitou 1500 oček za
hodinu. Díky těmto špičkovým strojům, se kterými je čas snížen na minimum, poskytujeme tuto
službu jako nadstandard zdarma!!
Samolepky
Samolepky tiskneme na tiskárně Mutoh Spitfire Extreme nebo Mutoh Valuejet 1614 ve fotokvalitě. Dle
požadavku je možná lesklá nebo matná laminace. Poté může být finální produkt vyřezán na
profesionálním řezacím plotteru Graphtec 8000 a ve finále, pokud je třeba, je potištěná role
naformátována na elektrické rolové řezačce Neolt na požadované archy.
Standardně tiskneme na 2 leté nebo 5 leté folie lesk nebo mat a také na čirou folii.
Laminace
Veškeré motivy dle požadavku laminujeme na plně automatizovaném stroji KALA Master šíře 160 cm
s vyhřívaným válcem.
Cílem laminace je zejména ochrana tisků proti poškrábání a proti UV záření. Laminací se prodlužuje
životnost tisků vlivem snížení dopadu UV záření až na dvojnásobek a navíc dochází k výraznému
zvýšení barevnosti motivu.
Podlahová grafika
Tiskneme na odstranitelnou podlahovou fólii Mac-Tac s ne-permanentním lepidlem. V případě nutnosti
životnosti až do 1 roku je potřeba výsledný produkt ještě zalaminovat, většinou protiskluzovým
nášlapným laminem Mac-Tac s matným povrchem. Samozřejmostí je automatizovaný obřez do
libovolného tvaru. Cenu zašleme na základě vaší poptávky.
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Stroje
V naší nabídce naleznete široké portfolio tiskových velkoformátových strojů, tisknoucích Mild
solventními, ECO solventními a Hard solventními inkousty. Jako jedni z mála tiskneme na strojích o
šíři až 320cm.

Mutoh Spitfire Extreme

Výhody:
- velkoformátová piezo inkjet 2xCMYK tiskárna pro exteriér
- mild solvent inkoust, odolnost tisků do 3 let v exteriéru bez nutnosti laminace
- maximální rychlost tisku až 35 m2 /hod.
- rozlišení až 720 dpi (fotokvalita), měnitelná velikost tiskové kapky
MUTOH tisková technologie „Intelligent Interweaving“
Patentovaná tisková technologie MUTOHu nazvaná i2 (výslovnost aj skvér) přináší revoluční způsob
pokládání inkoustu na médium za použití speciálního rozmístění tiskových bodů. Zatímco běžné
velkoformátové tiskárny pokrývají inkoustem podkladové médium v pravidelných pruzích, nová i2
technologie Mutohu umožní tiskárně klást inkoustové kapky v jiném vzoru než je pravidelný pruh,
např. ve tvaru vlnek. Tím se odstraní tzv. proužkování.
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UV tiskárna VUTEK QS3220

• Tisková šíře: 3200 mm
• Do výšky: 5,02 cm
• Rozlišení: 1080 dpi
• Rychlost: 82 m2/hod
• Tisk: CMYK, Lc, Lm + bílá
• Barvy: UV
• Použití: exteriér
Poskytujeme výrobu přímým tiskem na desková media a dokonce tisk s bílou barvou a luxusním
rozlišením 1080 dpi. Vytiskneme klidně bíle na černém UVidíte sami :)

Elektrická řezačka NEOLT Electro Strong Trim Pro

Elektrická řezačka se dvěma rotačními noži pro ořez v obou směrech.
Vzhledem k vysoké rychlosti řezání je u většiny zakázek tato služba jako nadstandard, zdarma, v
ceně zakázky.
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Laminátor Kala Profi 160cm

Výkonný stroj pro velké zatížení s horním zahřívaným válcem napomáhajícím změkčit laminovací film
a zlepšujícím proces polymerizace při aplikaci. Eleminace „silvering efektu“, malých vzduchových
bublinek, viditelných při pohledu na výsledek. Pracovní šíře 1600mm. Laminátor je vhodný pro
laminaci a kašírování na deskové materiály až do síly 25mm.

Graphtec 7000

Nově instalovaný plotr Graphtec pro tvarový ořez je špičkou mezi řezáky se šíří 168 cm.
Lze vyřezávat vše od běžných fólií, až po podlahovou grafiku, one-way-vision fólii a ostatní materiály.
Naprostou přesnost a opakovatelnost zakázky zaručí osvědčený OPOS systém. Tento systém je
schopen s naprostou přesností detekovat ořezové značky vytištěné na médiu spolu s grafikou a poté
provézt naprosto precizní ořez daného motivu.
Řežeme běžné samolepicí fólie, ale převážně je určen pro obřez a výrobu samolepek a samolepek s
laminem, kdy je potřeba již zalaminované tisky ořezat do požadovaného tvaru. Přesné zavedení a
detekci zajistí systém OPOS a plotr následně provede řez dle zadání.
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Svářečka Leister Uniplan E

Poloautomatická digitální svářečka umožňuje profesionální dokončení potištěných PVC bannerů.
Jednotlivé pásy se napojí na sebe do požadovaného rozměru a následně zapracují okraje pro vyšší
pevnost. Plynule nastavitelné množství a teplota svářecího vzduchu a regulovatelný posuv zaručuje
pevný svár.
• svařování podložených okrajů
• svařování přeložených okrajů
• svařování spojů napojovaných částí
• vysoká svářecí rychlost

Řezací stůl Kongsberg XL 24

Pro rozšíření a zkvalitnění portfolia zakázek poskytujeme výřez, rilování a frézování na multifunkční
řezací stůl Kongsberg XL 24, osazený hlavou MultiCut. Hravě si tak poradí s lepenekou, kartonem,
PVC materiály, dibondem, laminátem, dřevem, gumou apod. Díky těmto možnostem jsme posílily
sféru POS a POP produktů.
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