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CENÍK TAMPONOVÉHO TISKU pro reklamní předměty 
Tampon Printing 

1-99       jednotná cena 600,- 
počet kusů     cena pro l barvu 

100-199 5,90 
200-299 4,30 
300-399 3,80 
400-499 3,60 
500-599 3,- 
600-699 2,80 
700-799 2,60 
800-899 2,40 
900-999 2,20 
1000 1,90 
 
 
 
nad 1000 kusů bude cena kalkulována individuálně 
Každá další barva – 100% základní ceny 
K ceně bude připočtena výroba filmu a štočku – 300,- Kč – pre-press 
Při opakovaném tisku se tato položka neúčtuje. 
 
V ceně potisku je již započítána příprava a seřízení stroje i přechod na jinou barvu, balení zboží. 
 
Maximální rozměr potisku: ploché předměty:    7,5x7,5 cm 
            tužky, pera, rollery: 0,8 x 7 cm 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Without VAT 
 
 
CENÍK  SÍTOTISKU – standardní potisk do velikosti A4 – textilní výrobky 
Screen printing up to A4 size     

1 barva – one coolour  další barva  - next colour 
Do 50 kusů   32,-    15,- 
50-99 kusů   15,90      8,60 
100-199 kusů   13,20      7,20 
200-499 kusů   11,90      6,50 
500-999 kusů     9,30      5,- 
nad 1000 kusů     7,90      4,30 
síto 1 barva – 350,- Kč – pre-press 
grafická příprava – 200,- barva – pre-press 
větší a složitější tisky - kalkulace   
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH - without VAT 
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Sítotisk – transferový potisk  - čepice, deštníky, textilní tašky 
Transfer – for caps, umbrellas, textile bags 
do 50 kusů   792,-   další barva 430,- 
50-99 kusů     17,30           10,60     
100-199 kusů     14,40              8,60 
200-499 kusů     13,-                7,80 
500-999 kusů    10,10                 6,-    
nad 1000 kusů       8,60               5,20 
síto 1 barva – 350,- - pre-press 
grafická příprava – 200,- - pre-press 
větší a složitější tisky – individuální kalkulace 
 
Sítotisk – potisk hrnečků – samovypalovací barvy 
Screen printing for cups 
 
do 100 kusů   900,-   další barva 400,- 
nad 100 kusů-499 kusů   10,-               8,-   
nad 500 kusů kalkulace   
síto 1 barva – 350,- - pre-press 
grafická příprava – 200,- pre-press 
složitější tisky, obtisky - kalkulace 
 
Laser do kovu a dřeva     Ražba do kůže a koženky 
Engraving – metal, wood    Plating - leather 
do 30 kusů   891,-    do 30 kusů  800,- 
30-99 kusů     22,-     30-99 kusů    18,- 
100-499 kusů     20,-     100-199 kusů    12,- 
500-999 kusů     16,80    200-499 kusů    10,- 
nad 1000 kusů     15,10    500-999 kusů      8,-  
příprava tisku – 200,-      nad 1000 kusů      6,-  
grafická příprava – 200,-      výroba raznice – dle velikosti  - kalkulace 
barvení dřeva – kalkulace      stamping die – due to the size -calculation 
černé laserování - kalkulace     ražba s folií + 1,50 Kč/kus 
 
 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH   – without VAT 
   
Při opakovaném tisku se položka grafická příprava neúčtuje. 
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