
ceny jsou uvedeny bez DPH

1 barva 2 barvy 3 barvy 4 barvy 5 barev 6 barev

150x200 0055 KL bílá - černá 

150x200 0,055 KL žlutá - stříbrná - tm. modrá

200x300 0,055 KL žlutá - sv. modrá - černá - hnědá

200x300 0,055 KL žlutá - červená - stříbrná - tm. modrá

250x350 0,055 KL bílá 

250x350 0,055 KL stříbrná

275x360 0,055 ZUD čirá - ledová

300x450 0,055 KL bílá

300x400 0,055 ZUD bílá - černá 

300x400 0,055 ZUD žlutá - stříbrná - tm. modrá

300x400 0,08 ZUD

350x500 0,055 ZUD bílá - sv. modrá - černá - hnědá - zelená

350x500 0,055 ZUD žlutá - červená - stříbrná - béžová - tm. modrá - oranžová

350x500 0,055 ZUD čirá - ledová

350x500 0,085 ZUD

450x500 0,055 ZUD bílá - černá

450x500 0,055 ZUD žlutá - stříbrná - tm.modrá - červená

450x500 0,085 ZUD

550x550 0,06 ZUD bílá - černá

550x550 0,06 ZUD žlutá - stříbrná - tm.modrá - červená

550x550 0,06 ZUD čirá - ledová

650x550 0,06 ZUD bílá - černá

650x550 0,06 ZUD žlutá - stříbrná - tm.modrá - červená

650x500 0,06 ZUD čirá - ledová

650x550 0,09 ZUD

400x460 0,06 PUD bílá - černá

400x460 0,06 PUD žlutá - stříbrná - tm. modrá - červená

400x460 0,06 PUD čirá - ledová

Ceník potisku tašek



Příplatky

Objednáváte-li méně než 1000ks  tašek, následuje % navýšení ceny .

100 ks = + 75% 200 ks = + 40% 300 ks = + 30% 400 ks = + 25% 500 ks = + 10%

Zpracování grafického návrhu účtujeme 350,- Kč /hodina.

Při soutisku (pasování barev těsně vedle sebe - nebo na sebe) účtujeme přirážku 10 - 50 % dle složitosti (po náhledu upřesníme).

Do 1000 ks účtujeme 200,- Kč za každou barvu (příprava - film - síto).

U tmavých tašek je někdy třeba grafika podtisknout, nebo dvakrát přetisknout tak, 

aby bylo dosaženo požadovaného odstínu - to je účtováno jako další barva.

Dodací lhůta tašek je cca 10 pracovních dnů od potvrzení grafického náhledu. V sezóně  se může termín posunout až na 20 pracovních dní.

Slevy pro agentury, výrobce v oboru a stálé zákazníky - 15%.

Od 7000,- Kč bez DPH za potištěné tašky je přeprava zdarma.

ZUD = taška s průsekem se zpevněným uchem a se složeným dnem

PUD = taška s navařeným páskovým uchem a se složeným dnem

KL = taška s průsekem bez zpevněného ucha a složeného dna


