
Cenník reklamnej dekorácie laserom do kovu

laser perá do 2 cm² žetóny do 2 cm² do 4 cm² do 8 cm² do 12 cm² do 16 cm² do 20 cm² každý ďalší cm²

1–99 ks 0,362 0,421 0,745 1,064 1,362 1,702 2,043 +0,064

100–499 ks 0,319 0,404 0,638 0,936 1,191 1,532 1,872 +0,064

500–999 ks 0,251 0,379 0,532 0,766 0,936 1,191 1,532 +0,064

1 000 a viac ks 0,179 0,319 0,362 0,532 0,681 0,851 1,191 +0,064

kalenie – – do 4 cm² do 8 cm² do 12 cm² do 16 cm² do 20 cm² každý ďalší cm²

1–99 ks – – 0,957 1,404 1,702 2,213 2,553 +0,064

100–499 ks – – 0,851 1,277 1,532 2,000 2,340 +0,064

500–999 ks – – 0,681 1,021 1,277 1,574 1,915 +0,064

1 000 a viac ks – – 0,468 0,723 0,894 1,149 1,489 +0,064

Technická príprava a nastavenie laseru: 12,000 €.
Prirážka pri lasere podobných predmetov rovnakou predlohou v jednej sérii: 5,000 €/predmet.
Kalenie je možné len pri predmetoch z ocele a nerezu v hrúbke min. 3 mm, popis je čierny, povrch zostane hladký.

Technická príprava a nastavenie laseru: 12,000 €.
Prirážka pri lasere obdobných predmetov totožnou 
predlohou v jednej sérii: 5,000 €/predmet.

Cenník reklamného popisu laserom do dreva a iných nekovových predmetov

počet kusov/plocha drevené perá 
do 2 cm² do 4 cm² do 8 cm² do 12 cm² do 16 cm² do 20 cm² do 30 cm² do 50 cm²

1–99 ks 0,362 0,489 0,915 1,106 1,532 1,915 2,426 2,979

100–499 ks 0,319 0,426 0,809 1,021 1,362 1,702 2,128 2,723

500–999 ks 0,251 0,340 0,638 0,766 1,064 1,362 1,702 2,128

1 000 a viac ks 0,179 0,234 0,447 0,553 0,766 0,979 1,191 1,489

Cenník reklamnej potlače tampoprintom

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 100 ks paušál 16,600 € +12,300 €

100–199 ks 0,166 +0,123

200–299 ks 0,149 +0,094

300–499 ks 0,132 +0,085

500–999 ks 0,119 +0,077

1 000–1 999 ks 0,089 +0,064

2 000–2 999 ks 0,081 +0,055

3 000–4 999 ks 0,072 +0,051

5 000 a viac ks 0,060 +0,047

Technická príprava 15,000 € 13,000 €

Použitie dvojzložkovej farby +0,021 € +0,021 €

LASEROVÝ POPIS

TAMPOPRINT

Označenie kovových i nekovových predmetov (z dreva, kože apod.) pomocou laserového lúča,
výsledná farba loga je daná podkladovým materiálom predmetu.

Tlačí sa pomocou silikónového tampónu, ktorý prenáša farbu z tlačovej formy
(štočku) na tlačený predmet. Vhodná technológia pre menšie predmety.

Podkladová tlač: pre tampónovú tlač farebných predmetov (najmä čiernych,
modrých, zelených, žltých, červených a všetkých jej odtieňov) je pre
dodržanie požadovaného odtieňa potlače nutné uskutočniť podkladovú tlač.
Cena podkladovej tlače zodpovedá cene za druhú farbu, jej príprava nie je
účtovaná.

Tampoprint farbami CMYK (foto, ...) účtujeme ako tlač piatimi farbami.
Technická príprava je účtovaná ako pre štyri farby. Podklad musí byť biely,
nie je možné tlačiť na povrch, ktorý vyžaduje použitie dvojzložkovej farby. 
Plnofarebnú tampónovú tlač je možné mnohokrát (s ohľadom na povahu 
predmetu) nahradiť plnofarebnou digitálnou tlačou – viď cenník digitálnej 
UV potlače na str. 309.

Prirážka pri potlači obdobných predmetov totožnou predlohou: +5,000 €
za každú zmenu predmetu násobené počtom farieb, prirážka za zmenu
farby tlače pri potlači rovnakého predmetu totožnou predlohou: +8,000 €/farbu.
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Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 50 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 21,000 € +17,000 €

50–99 ks 0,426 +0,340

100–299 ks 0,383 +0,298

300–499 ks 0,340 +0,255

500–999 ks 0,298 +0,213

1 000–2 999 ks 0,277 +0,191

3 000–4 999 ks 0,255 +0,170

5 000 a viac ks 0,234 +0,149

Technická príprava 17,000 € +13,000 €

Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 150 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 25,000 € +21,000 €

50–99 ks 0,511 +0,426

100–299 ks 0,426 +0,383

300–499 ks 0,383 +0,319

500–999 ks 0,340 +0,277

1 000–2 999 ks 0,319 +0,234

3 000–4 999 ks 0,298 +0,191

5 000 a viac ks 0,277 +0,170

Technická príprava 17,000 € +13,000 €

Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 600 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 38,000 € +25,000 €

50–99 ks 0,766 +0,511

100–299 ks 0,638 +0,468

300–499 ks 0,553 +0,426

500–999 ks 0,468 +0,383

1 000–2 999 ks 0,426 +0,319

3 000–4 999 ks 0,383 +0,255

5 000 a viac ks 0,340 +0,213

Technická príprava 19,000 € +15,000 €

Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 1 200 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 51,000 € +34,000 €

50–99 ks 1,021 +0,681

100–299 ks 0,894 +0,596

300–499 ks 0,766 +0,511

500–999 ks 0,681 +0,426

1 000–2 999 ks 0,638 +0,383

3 000–4 999 ks 0,553 +0,340

5 000 a viac ks 0,468 +0,298

Technická príprava 21,000 € +17,000 €

Cenník rotačnej sieťotlače – hrnčeky, termosky apod.

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 100 ks paušál 43,000 € +34,000 €

100–199 ks 0,426 +0,340

200–299 ks 0,383 +0,298

300–499 ks 0,340 +0,255

500–999 ks 0,319 +0,213

1 000–2 999 ks 0,298 +0,170

3 000 a viac ks 0,277 +0,149

Technická príprava 17,000 € +13,000 €

Cenník reklamnej potlače vybraných papierových výrobkov
sieťotlačou – lišty na nástenné kalendáre, stolové kalendáre,
novoročenky, papierové tašky do 200 cm² a krabice na víno

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 19,000 € +17,000 €

50–99 ks 0,383 +0,340

100–299 ks 0,340 +0,277

300–499 ks 0,298 +0,234

500–999 ks 0,277 +0,191

1 000–2 999 ks 0,213 +0,170

3 000–4 999 ks 0,191 +0,149

5 000 a viac ks 0,170 +0,128

Technická príprava 17,000 € +13,000 €

SIEŤOTLAČ
Prenos farby pomocou šablóny priamo na tlačený plochý predmet.
Rotačná sieťotlač sa používa pri potlači valcových predmetov (hrnčeky, termosky), nie je možné tlačiť farbami CMYK.

Potlač stolových kalendárov sieťotlačou – pri potlači
oboch strán je účtovaný počet tlačí podľa tlačených plôch
(tzn. 2 potlače pre 1 stolový kalendár).

Prirážka pri potlači obdobných predmetov
totožnou predlohou v jednej sérii: +5,000 €/farba

(platí pre všetky varianty sieťotlače).
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Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 50 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 23,000 € +19,000 €

50–99 ks 0,468 +0,383

100–299 ks 0,426 +0,340

300–499 ks 0,383 +0,298

500–999 ks 0,340 +0,234

1 000–2 999 ks 0,319 +0,191

3 000–4 999 ks 0,277 +0,170

5 000 a viac ks 0,255 +0,149

Technická príprava 19,000 € +15,000 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 150 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 30,000 € +23,000 €

50–99 ks 0,596 +0,468

100–299 ks 0,511 +0,404

300–499 ks 0,426 +0,319

500–999 ks 0,383 +0,277

1 000–2 999 ks 0,362 +0,234

3 000–4 999 ks 0,340 +0,191

5 000 a viac ks 0,298 +0,149

Technická príprava 19,000 € +15,000 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 600 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 51,000 € +26,000 €

50–99 ks 1,021 +0,511

100–299 ks 0,894 +0,468

300–499 ks 0,766 +0,426

500–999 ks 0,681 +0,383

1 000–2 999 ks 0,638 +0,319

3 000–4 999 ks 0,596 +0,255

5 000 a viac ks 0,553 +0,213

Technická príprava 21,000 € +17,000 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 1 200 cm²

počet kusov/farieb jedna farba každá ďalšia farba

menej ako 50 ks paušál 59,000 € +34,000 €

50–99 ks 1,191 +0,681

100–299 ks 1,064 +0,596

300–499 ks 0,936 +0,511

500–999 ks 0,830 +0,426

1 000–2 999 ks 0,723 +0,383

3 000–4 999 ks 0,681 +0,340

5 000 a viac ks 0,638 +0,298

Technická príprava 25,000 € +21,000 €

Prirážka pri potlači obdobných predmetov totožnou predlohou v jednej sérii: 5,000 €/farba.
Transfer a sieťotlač farbami CMYK Vám radi individuálne vykalkulujeme.

TRANSFER

Cenník výšivky (tričká, čiapky, bundy, uteráky,…)

rozmer do 4 cm² do 8 cm² do 12 cm² do 16 cm² do 20 cm² do 30 cm² do 50 cm² za každý cm²  
nad 50 cm²

Cena za vyšitie a finalizáciu, od 1 ks 0,809 0,936 1,064 1,191 1,362 1,532 1,872 +0,038

Technická príprava vrátane programovania 17,000 € 20,500 € 23,500 € 25,500 € 29,500 € 38,500 € 51,000 € bez prirážky

Úprava existujúceho vzoru (preprogramovanie na inú veľkosť): +8,000 €.
Pri opakovaní zákazky rovnakou veľkosťou na rovnaký predmet, pri zmene vyšívaného 
predmetu alebo farby nite sa už účtuje len 10 % hodnoty technickej prípravy výroby.
Ceny platia pre vyšívanie vysoko kvalitnými niťami SULKY®, výroba Gunold, Nemecko.

Minimálna hodnota zákazky vr. technickej 
prípravy: 32,000 € (napr. výroba vzorky).

Digitálnu UV potlač predmetov s plochou  
nad 500 cm2, rovnako aj rotačnú UV tlač, 
Vám vykalkulujeme na dopyt.

Materiál potláčaných predmetov:  
plast, kov, drevo, kartón (ostatné materiály 
po konzultácii).

Farebné alebo transparentné predmety (nie 
biele, strieborné, zlaté) je potrebné podtlačiť.

VÝŠIVKA

DIGITÁLNA UV POTLAČ

Tlač sa uskutočňuje na prenosový papier, z ktorého je motív pomocou tepla a tlaku prenesený
na tlačený materiál. Pomocou transferu vám natlačíme aj motívy presahujúce švy.

Strojové vyšívanie loga podľa vytvoreného vyšívacieho programu pomocou vyšívacieho
stroja a vyšívacieho rámčeka. Výška písmena vhodného pre výšivku je min. 5 mm.

Digitálna UV potlač je možná na predmety, ktoré je možné vyrovnať do roviny
s max. rozdielom 5 mm. Max. potlačová plocha 60 x 42 cm, max. výška predmetu 15 cm.

Cenník digitálnej UV potlače

CMYK CMYK + podtisk bílou

plocha predmetu obvykle např.: € / ks € / ks

do 20 cm² perá, zapaľovače, usb 0,179 0,298

20–50 cm² pásky, vizitkáre, rezače 0,298 0,532

50–100 cm² pravítka, power banky 0,591 1,064

100–200 cm² desiatové boxy, bloky A6, škrabky 1,234 2,511

200–500 cm² bloky A5, väčšie kalkulačky 2,511 4,894

Technická príprava 25,000 €
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Cenník razby do kože a koženky, razba diárov, novoročeniek

počet kusov tepelná razba –
slepotlač

tepelná razba cez fóliu
(novoročenky)

menej ako 50 ks paušál 21,000 € +28,000 €

50–99 ks 0,426 +0,553

100–299 ks 0,340 +0,468

300–499 ks 0,298 +0,383

500–999 ks 0,277 +0,362

1 000 a viac ks 0,255 +0,340

Technická príprava a výroba raznice (cena
sa môže líšiť pri veľmi zložitej predlohe) od 48,000 €/mosadz

ofsetová tlač kalendárov 62703 a 62704 –
tlač všetkých 4 plôch súčasne

menej ako 200 ks paušál 300,000 €

200–299 ks 1,489

300–499 ks 1,064

500–999 ks 0,638

1 000 a viac ks 0,383
digitálna tlač trojmesačných skladacích kalendárov

MAXI 62703 a 62704 (všetkých 4 plôch)

menej ako 30 ks paušál 60,000 €

31–100 ks 2,085

101–200 ks 1,915

201 a viac ks 1,745

digitálna tlač viacmesačných kalendárov 63712 a 63714

menej ako 50 ks paušál 95,000 €

51–100 ks 1,851

101–200 ks 1,723

201–500 ks 1,596

digitálna tlač stolových kalendárov-dig. tlač na obe strany

menej ako 50 ks paušál 62,000 €

51–100 ks 1,213

101–200 ks 1,149

201–500 ks 1,085

digitálna tlač nástenných kalendárov
do rozmeru lišty 340 x 70 mm

menej ako 50 ks paušál 68,000 €

51–100 ks 1,340

101–200 ks 1,213

201–500 ks 1,149
digitálna tlač nástenných kalendárov

do rozmeru lišty 485 x 60 mm

menej ako 50 ks paušál 80,000 €

51–100 ks 1,596

101–200 ks 1,468

201–500 ks 1,404
digitálna tlač nástenných kalendárov

do rozmeru lišty 630 x 70 mm

menej ako 50 ks paušál 94,000 €

51–100 ks 1,851

101–200 ks 1,723

201–500 ks 1,660

Spoločná technická
príprava výroby

17,000 € celkom 
(bez ohľadu na počet farieb)

Cenník plnofarebnej dotlače novoročeniek

počet kusov cena €/kus

25–99 ks 0,340

100–299 ks 0,298

300–999 ks 0,255

1 000 a viac ks 0,213

Technická príprava (bez
ohľadu na počet farieb) 17,000 €

Digitálna dotlač novoročeniek špeciálnymi
pigmentovým atramentami je plnohodnotnou
alternatívou ku klasickým metódam razby a sieťotlače.
Na novoročenky tak idú dotlačiť reklamné texty a logo
podľa vlastnej dodanej grafickej predlohy.
Cena potlače za kus platí pre ľubovoľnú sútlač farieb
okrem striebornej, zlatej a bielej farby.

PLNOFAREBNÁ DOTLAČ

RAZBA

Cenník plnofarebnej dotlače kalendárov a obálok (ofset, prípadne tlač pigmentovými atramentami)

Na aplikáciu loga na predmet (väčšinou z kože a koženky) dochádza
pomocou raznice (doporučujeme kvalitnú mosadznú raznicu), ktorej
motív je za vhodnej teploty a tlaku vyrazený do predmetu.

Technická príprava bez výroby raznice: 12,000 €.
Nastavenie stroja pri razbe rovnakou predlohou v jednej sérii: +5,000 €/predmet.

Sieťotlač a transfer farbami CMYK vám individuálne vykalkulujeme.
Diáre tlačené sieťotlačou sú vždy účtované ako sieťotlač do plochy 50 cm2, bez 
ohľadu na veľkosť predlohy.

Neodporúčame umývanie potlačených predmetov v umývačke riadu, 
trvanlivosť potlače ovplyvňuje viacero faktorov, (napr. častosť umývania, 
agresivita použitých mycích prípravkov a pod.)

Prvú korektúru posielame na  odsúhlasenie zdarma, je v  cene tlače. Druhú 
a  ďalšie korektúry vyvolané doplnením, upresnením či zmenou zadania 
účtujeme paušálnou sadzbou 4,800 € za  predmet plus hodnotou grafickej 
práce podľa hodinovej sadzby.
Za spracovanie návrhu rôznych variant potlačí na predmet účtujeme 4,800 € 
za variant. 

Grafické práce na  vašich podkladoch (tvorba a  úprava loga...) účtujeme 
hodinovú sadzbou 20,000 €.

Expresnú tlač (do  10 pracovných dní) realizujeme po  dohode s  prirážkou 
20 až 100 % podľa obdobia.

Individuálne vybaľovanie a balenie kusovo baleného tovaru: jednotlivo balené 
písacie potreby +0,040 €/kus, sady pier a ostatný tovar +0,060 €/kus, tričká 
do  sáčkov s  výstuhou +0,120 €/kus, demontáž nástenných hodín pri tlači 
na ciferník +0,160 €/kus.

Potlač na  predmety dodané zákazníkom realizujeme po  dohode s  prirážkou 
30 %, bez záruky vhodnosti použitých farieb na dodaný materiál.

Zhotovené predlohy, sitá, raznice, klišé a programy zostávajú majetkom dodá-
vateľa. Pre opakované použitie nie sú archivované, pokiaľ nie je uvedené inak. 

Výrobu a  potlač tašiek z  PVC a  mikroténu, samolepiacich lístkov, samolepiek 
a ďalšie individuálne zákazky vám na vyžiadanie radi vykalkulujeme.

Dodávateľ si vyhradzuje právo dodať a  účtovať +/– 5 % z  objednaného počtu 
kusov s potlačou.

Plnofarebnú tlač na viac ako 500 ks kalendárov 
Vám vykalkulujeme na dopyt.

Pri trojmesačných nástenných SKLADACÍCH 
MAXI kalendároch 62703 a 62704 sú ofsetom 
tlačené všetky štyri reklamné plochy súčasne, 
tlačiť je možné aj na spad.

Na nástenné a stolové kalendáre je digitálna 
plnofarebná potlač riešená samolepkou.

Prirážka za lesklé prevedenie samolepky 
s digitálnou tlačou +0,060 €/kalendár 
(skl.kalendáre 62703/62704 +0,160 €/kalendár)
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