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proof cyfrowy Epson 7880
maksymalna szerokość 600 mm
wykończenie półmat

Standardowo wydruki wykonujemy na profilu ISO COATED
V2 ECI. W przypadku konieczności zastosowania innego
profilu prosimy o przesłanie jego nazwy w zamówieniu.

A4/B4

50 zł

A3/B3

100 zł

A2/B2

200 zł

Wszystkie wydruki są certyfikowane i spełniają normę

Pracujemy na oprogramowaniu firmy EFI®.

proof cyfrowy Kodak Approval
Preferowany format plików:

maksymalny format 338 x 530 mm

Approval możemy wykonać na dowolnych materiałach
nakładowych dostarczonych przez Klienta.
Standardowy podkład: kreda. Wykończenie: mat, półmat lub
błysk.
A4

A3

CMYK

120 zł

220 zł

maksymalny format 338 x 530 mm

A4

A3

pierwszy Pantone*

100 zł

150 zł

Pantone metaliczne**

200 zł

200 zł

drugi Pantone*

100 zł

150 zł

biel

300 zł

300 zł

trzeci Pantone*

80 zł

120 zł

czwarty Pantone*

60 zł

90 zł

piąty Pantone*

40 zł

60 zł

0

0

czósty Pantone i każdy następny*

Pliki można przesłać mailem na adres: studio@artgraph.pl,
a także przez naszą stronę WWW oraz FTP (informacje na stronie www.artgraph.pl).
Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT 23%.

Ceny netto w PLN. UWAGA: w przypadku, kiedy Klient wymaga ustalenia dokładnej
kolejności kładzenia kolorów, wycena będzie dokonywana indywidualnie dla każdej
pracy.
*oprócz bieli i kolorów metalicznych
** wg wzornika Pantone® metallic numery (od 871C do 8963C)
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druk cyfrowy (drukarka Xerox DC250)
cena za druk na papierze satynowanym
nakład

introligatornia
przycinanie

10 zł/nakład

bigowanie

0,30 zł/szt.

A4

A3

1 do 10

3 zł

6 zł

bindowanie (spirala metalowa)

od 11 do 200

2 zł

4 zł

oprawa zeszytowa

1,5 zł

3 zł

< 200

3 zł/szt.
1 zł/szt

dopłata za papier powyżej 200 g/m2: 0,20 zł/A4, 0,40 zł/A3

druk cyfrowy wielkoformatowy (ploter Mimaki JV 33)
cena za 1 m2

dopłata przy innych podłożach:

do 5 m2

75 zł

canvas +40 zł/m2

5–10 m2

65 zł

papier foto błysk +20 zł/m2

50 zł

backlight +30 zł/m2

40 zł

folia one way vision +35 zł/m2

10–50 m

2

powyżej 50 m

2

folia wylewana +30 zł/m2
ceny podane powyżej dotyczą następujących podłoży (mediów):
papier matowy/błyszczący 140 g/200 g
papier blue back
minimalne zamówienie

folia samoprzylepna matowa/błyszcząca 100 mic

25 zł

banner 450 g
usługi dodatkowe:
laminowanie

30 zł/m2

naklejanie

60 zł/m2

wycinanie

25 zł/m2

Pliki można przesłać mailem na adres: studio@artgraph.pl,
a także przez naszą stronę WWW oraz FTP (informacje na stronie www.artgraph.pl).
Do wszystkich cen dolicza się podatek VAT 23%.

MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CEN!

