
UV
na sztywnych materiałach

2minimalne zamówienie 1,00 m

Druk odporny na czynniki zewnętrzne 
słońce (promienie uv), deszcz, śnieg oraz 
bezwonny co z powodzeniem pozwala na 
stosowanie wydruków z Arizony zarówno 
na zewnątrz jak i wewnątrz budynków.

Podkłady na których drukujemy: plexi, pcv 
spienione, płyty piankowo-kartonowe, i 
inne tworzywa sztuczne w płytach oraz 
drewno, mdf, płyty wiórowe, szkło, sztywna 
tektura, płytki ceramiczne  itp.....

CMYK

Cena druku kolor biały 72 zł/m2+vat

druk kolorem białym ma zastosowanie w przy-
padku transparentnych lub ciemnych materiałów

360 GT W

Ceny dotyczą nadruku na płaskich 
prostąkątnych płytach, arkuszach.

86zł+vat

79zł+vat

70zł+vat

60zł+vat

2od 2 do 5 m

5

cięcie 3 zł+vat za formatkę

Ceny druku dotyczą druku na materiale zakupionym w naszej firmie
minimalne zamówienie na materiał to 0,5m2

2Minimalne zamówienie 1 m  jest to jeden plik do druku  np. 100x100 cm.
Jeśli minimalne zamówienie składa się z wielu mniejszych plików prosimy o połączenie 
tych plików w jeden format do druku.
W przypadku gdy mamy łączyć pliki składające się na minimalne zamówienie 
doliczana jest opłata 10 zł+vat
Opłata nie będzie doliczana jeśli pliki które mamy połączyć są tego samego rozmiaru
 i są zapisane w formacie PDF 
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Laminowanie wydruków  mat/błysk  40zł m2+vat

ceny netto + 23% VAT

 

- Druk małych użytków i przedmiotów do 0,06 m2/sztuka kalkulowany jest indywidalnie

- W przypadku gdy surowiec ma większą powierzchnię niż zadruk - koszt zadruku 
  liczymy wg. powierzchni surowca lub kalkulujemy indywidualnie

- W przypadku gdy surowiec nie ma kształtu prostokątnego lub materiał posiada otwory
  do ceny druku doliczamy 70%  lub kalkulujemy indywidualnie

- w przypadku druku na plexi backlicie, szkle i innych mediach do podświetleń
  zalecamy  druk dwukrotny (cena +50%)

- Maks. grubość materiału do druku   48 mm- Maks. pole zadruku: 2500 x 1250 mm

60 zł/m2

Pokrywanie primerem:  pleksi, metal

Pokrywanie primerem materiały różne

- Nie drukujemy na materiałach odbijających światło np. lustra lub podobne materiały 

- W przypadku gdy surowiec dostarczony przez klienta nie jest całkowicie płaski 
  z obu stron - cena kalkulowana jest indywidualnie 

Aby zwiększyć przyczepność druku  pleksi, metali itp  oferujemy pokrywanie powierzchni primerem. 
Drukowanie na tych powierzchniach bez pokrycia primerem jest nietrwałe i istnieje ryzyko "odpadnięcia" 
druku. Do pleksi zalecamy pokrywanie primerem gdy wydruk będzie eksponowany
na zewnątrz narażony na działanie (temperatury, wody itp.)
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Minimalne zamówienie 
na pokrywanie primerem 1,2 m2

UV
na sztywnych materiałach



ceny netto + 23% VAT

 

na ploterze płaskim 

Materiały do druku technologią UV

do ceny druku należy doliczyć cenę podkładu:

Plexi  biała / przezroczysta 3 mm

PCV spienione  2 mm

Plexi  biała / przezroczysta 4 mm

Plexi  biała / przezroczysta 5 mm

PCV spienione  3 mm

PCV spienione  4 mm

PCV spienione  5 mm

PCV spienione  6 mm

Płyta piankowo-kartonowa 5mm

      

       200 zł+vat        

      

       155 zł+vat        

      

       118 zł+vat        

Plexi  biała / przezroczysta 6 mm

      

       210 zł+vat        

Obrazy na płótnie

z Twojego zdjęcia

lub grafiki

Format  25x25 cm

42 zł+vat
cena wydruku i ramki

z naciągniętym płótnem

 

Format  20x30 cm

42 zł+vat
cena wydruku i ramki

z naciągniętym płótnem

Format  30x40 cm

52 zł+vat
cena wydruku i ramki

z naciągniętym płótnem

Format  40x50 cm

57 zł+vat
cena wydruku i ramki

z naciągniętym płótnem

Obrazy 

na płótnie 

naciągnięte 

na ramę 

sosnową

PCV spienione  8 mm

PCV spienione  10 mm

Plabond biały (plyta aluminium/tworzywo)

Plabond srebrny szczotkowany (plyta aluminium/tworzywo)

      

       120 zł+vat              

      155 zł+vat        
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NOWOŚĆ
drukujemy UVkolorem białym

360 GT W

       33 zł+vat

      37 zł+vat

48 zł+vat

       56 zł+vat

       67 zł+vat

76 zł+vat

109 zł+vat

36 zł+vat

        

      

       42 zł+vat              

       62 zł+vat              

       92 zł+vat        

      

      53 zł+vat

29 zł+vat

100 zł+vat

44 zł+vat 

42 zł+vat

35 zł+vat       

       27 zł+vat

      37 zł+vat

49 zł+vat

      70 zł+vat

   

        

minimalne zamówienie na materiał to 0,5m2


