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Kérje legkedvezôbb árajánlatunkat kollégáinktól!
Színes A3-as nyomtatás
 egyoldalas 1-20 db-ig 
 100 ív esetén 
 500 ív esetén már csak

300 Ft/ív
167 Ft/ív
74 Ft/ív

Az ár nem tartalmazza a papír árát és a kötészet költségét.
Minimális kötészeti díj: 750 Ft. Minimális nyomtatás: 200 Ft.
Papír árainkból (Ft/ív):
90 g matt
120 g matt vagy fényes
160 g matt
200 g fényes vagy 220 g matt

9 Ft/ív
11 Ft/ív
15 Ft/ív
23 Ft/ív

280 g matt
300 g matt vagy fényes
Matrica
Kreatív papírok

27 Ft/ív
29 Ft/ív
52 Ft/ív
32 Ft/ív-tôl

Névjegykártya árlista

(90x50mm, 300 matt vagy fényes papír, méretre vágva)

100 db
200 db
300 db
400 db
500 db

(4+0)

színes
(4+1)

(4+4)

fekete-fehér
(1+0)
(1+1)

2 500
3 800
5100
6 450
7 750

2 700
4 150
5650
7 150
8 600

3 950
6 450
8 900
10950
12700

1 050
1 250
1 500
1 700
1900

1 200
1 400
1 700
1 950
2 250

A fóliázás többletköltsége 2500 Ft-tól a példányszám függvényében változik.
Áraink a próbanyomat árát nem tartalmazzák. Amennyiben többféle névjegy adja
ki a példányszámot az ár módosulhat.

Levilágítás	

4 800 Ft/m2 (300 Ft/A4)
minimál ár: 500 Ft

Digitális proof	 21 750 Ft/m2 (2750 Ft/A3; 1450 Ft/A4)
Tördelés	
CD-DVD nyomtatás

4000 Ft/gépóra

1-50 db: 480 Ft/db 50-100 db: 440 Ft/db
100 db felett: 400 Ft/db
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

A digitális nyomtatás költségeit és az átfutási idejét jelentôsen csökkenti ha az
anyagokat az alábbi paraméterekkel rendelkezô PDF formátumban kapjuk. Egyéb
formátum esetén 4000 Ft/óra tördelési költséget számítunk fel – de minimálisan
2000 forintot.
❚300 DPi felbontás, CMYK, nem színre bontott
❚nagy felületû fekete flekk ideális beállítása: C:50 M:40 Y: 40 K:100
❚egyes dokumentumok többszöri felpakolásáért (pl.: névjegykártya) nem
számolunk fel tördelési költséget
❚minimum 3 mm kifutó
❚több oldalas kiadvány esetén egy PDF tartalmazza az oldalakat, 4+4 nyomtatásnál
az egymást követô oldalak kerülnek egymás hátoldalára: 1-2, 3-4… tehát vagy
ennek megfelelô kilövés szerint, vagy oldalsorrendben (1, 2, 3, 4, 5…).
A megfelelô kilövés elkészítéséért szintén nem számítunk fel plusz költséget.
Dokumentum méret:
Gépünk A3, SRA3 (320 x 450 mm) méretû papírokra nyomtat, a maximális nyomat
nagysága 310 x 440 mm. Kérjük a dokumentum méreteket ehhez igazítani. Ha a
PDF nyomtatás elôtt bármilyen elôkészítést igényel – többszöri felpakolást, kilövést,
stb. – nem kifutós anyagoknál pontosan a vágott méretet állítsuk be, kifutós
anyagoknál vágott méretnél nagyobb, vágójelekkel ellátott, pontosan középre
pozicionált dokumentumot kérünk.

Plakátnyomtatás
Papírtípus

Ár (Ft/m² )

fényes vagy selyemfényû fotópapír (190 g)

6 900

fényes vagy selyemfényû fotópapír (240 g)

7 200

matt plakátpapír (180 g)

6 000

fényes fehér öntapadós vinyl (153 µ)

8 000

matt fehér öntapadós vinyl (100 µ)

7 500

matt öntapadós plakátpapír (140 g)

7 000

matt festôvászon (lenvászon, 350 g)

9 000

minimális nyomtatási ár

1 500

Plakát nyomtatást megelôzô információk:
❚a maximális nyomtatható felület szélessége 1055 mm
❚minimális kimeneti felbontás 1200 x 1200 dpi
❚az ideális nyersanyag: 150 dpi felbontású RGB vagy CMYK (kisebb szintér) TIF
vagy JPG fájl
❚PDF-fájl használata bizonytalan színmegjelenítéssel jár együtt, illetve 1.3-asnál
magasabb verzió számú pdf egyéb nyomtatási problémákat okozhat, ezért
felelôsséget vállalni nem tudunk
❚a fotópapíroknál a színek élénken, kiváló minôségben nyomtatódnak ki
❚matt plakátpapíron a színek kevésbé élénkek, a nyomtatás minôsége jó, de
színhûséget nem lehet produkálni
Plakátnyomtató festék:
A nyomtatók (Canon W6400, W8400) 6 színbôl – fóliázva – kültéri felhasználásra is
alkalmas, pigment festékkel nyomtatnak. Ezek a fekete (K), photo-cyan (pC), cyan
(C), photo-magenta (pM), magenta (M), yellow (Y).
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

