ÁRLISTA 2019
alapanyagok
3.000,-/m2
4.000,-/m2
5.000,-/m2
6.000,-/m2
7.000,-/m2
9.000,-/m2
11.000,-/m2
21.000,-/m2

1,5 mm vastag polikarbonát:
3 mm vastag extrudált plexi:
5 mm vastag extrudált plexi:
8 mm vastag extrudált plexi:
10 mm vastag extrudált plexi:
0,5 mm vastag antireflex:
1 mm vastag Siko:
2 mm vastag Siko:

5.000,-/m2
7.000,-/m2
9.500,-/m2
15.000,-/m2
20.000,-/m2
2.500,-/m2
3.000,-/m2
4.700,-/m2

marás
alapanyag:

habosított PVC

plexi

alumínium

6,-/cm
6,-/cm
6,-/cm
9,-/cm
9,-/cm
9,-/cm
12,-/cm
15,-/cm
20,-/cm
28,-/cm
38,-/cm
40,-/cm
45,-/cm

8,-/cm
8,-/cm
9,-/cm
12,-/cm
15,-/cm
18,-/cm
20,-/cm
25,-/cm
29,-/cm
40,-/cm
50,-/cm
50,-/cm
-

15,-/cm
18,-/cm
24,-/cm
29,-/cm
34,-/cm
-

1 mm vastag:
2 mm vastag:
3 mm vastag:
4 mm vastag:
5 mm vastag:
6 mm vastag:
8 mm vastag:
10 mm vastag:
12 mm vastag:
15 mm vastag:
19 mm vastag:
20 mm vastag:
24 mm vastag:

12.000,-/m2

gravírozás

1.000,-/fm
3.500,-/m2
800,-/fm
2.500,-/m2
3.000,-/m2
10.000,-/m2
2.000,-/fm
4.500,-/fm
500,-/fm
1.500,-/m2
5.500,-/m2
2.000,-/m2

VHB 2old. ragasztószalag 19mm:
kétoldalas ragasztó:
kétoldalas ragasztószalag:
Foam-X habkarton 3 mm:
Foam-X habkarton 5 mm:
mágnesfólia:
posztersín, pattintós mûanyag:
posztersín, pattintós fém:
tépôzár:
3 éves hengerelt fólia:
8 éves öntött fólia:
PVC banner anyag:

operátori díj:
tervezési díj:
mûhely díj:
kiszállítás Budapestre:
kiszállítás vidékre:
aplikálás:
hozott anyagból vágás normál:
hozott anyagból vágás extra:
kasírozás helyszínen:
kasírozás mûhelyben:
autófóliázás:
összeültetés:
régi fólia eltávolítás:
ponyvaanyag szegés:
ponyvaanyag ringlizés:
zsinór banneranyaghoz:
laminálás hozott anyagból:

marás / gravírozás

2 mm vastag habosított PVC:
3 mm vastag habosított PVC:
4 mm vastag habosított PVC:
5 mm vastag habosított PVC:
6 mm vastag habosított PVC:
8 mm vastag habosított PVC:
10 mm vastag habosított PVC:
20 mm vastag habosított PVC:

3 mm vastag iBOND:

szolgáltatások

digitális nyomtatás
fekete-fehér nyomtatás SRA3-as méretben

alapanyag:

habosított PVC

plexi

alu / réz

papír típus:

< 200gr/m2

> 200 gr/m2

egyvonalas:
kitöltött:

22,-/cm
70,-/cm

40,-/cm
80,-/cm

65,-/cm
150,-/cm

0-99 ív:
100-199 ív:
200-499 ív:
500+ ív:

59,49,39,29,-

73,63,53,43,-

25.000,-/m2
30.000,-/m2

1,6 mm vastag gravíranyag:
3,2 mm vastag gravíranyag:

mennyiség:

2-20m2

20-50m2

50m2+

poszter papír:
laminálva:
fotó papír(szatén):
vinyl fólia sík felületre (2év):
laminálva:
vinyl fólia sík felületre (7év), wallfilm:
laminálva:
átvilágítható fólia sík felületre (2×overprint):
laminálva:
vinyl 3D(7év), metál, savmart fólia:
laminálva:
vinyl 3D(10 év), bubble free:
laminálva:
extra savmart fólia (etched/frosted):
laminálva:
one-way vision ablakfólia (1év):
laminálva:
festôvászon:
PVC banner/molinó:
2 oldalas PVC banner/molinó:
zászló anyag:
fényvisszaverô fólia:
backlite film:
vasalható fólia:

4.500,6.500,7.500,6.500,8.500,7.500,11.500,8.500,10.500,8.000,11.600,10.500,14.100,15.000,19.700,8.500,13.500,8.500,6.500,9.500,7.000,10.000,8.500,15.000,-

4.100,5.100,7.100,6.200,8.200,7.200,10.800,8.200,10.200,7.600,11.200,10.100,13.700,14.100,18.800,8.200,13.200,8.100,6.200,9.200,6.700,9.700,8.200,14.100,-

3.200,4.200,6.200,5.400,7.400,6.400,10.000,7.400,9.400,7.000,10.600,9.500,13.100,13.500,18.200,7.400,12.400,7.200,5.400,8.400,6.100,9.100,7.300,13.500,-

0-2m2
6.700,9.700,9.700,8.500,11.500,9.500,13.500,10.500,13.500,10.000,14.600,12.500,17.100,17.500,22.200,10.500,16.500,10.500,8.500,11.500,9.000,12.000,10.500,17.500,-

körbevágás (print&cut): +2.500,-/m2-tôl • ívesítés díja: +10% • darabolás dija: +15-30% • overprint nyomtatás: 2× ár+20%, 3× ár+40%
tekercs szélesség NEM optimális kihasználtsága esetén az árak csak irányárak

papír típus:

< 200gr/m2

> 200 gr/m2

0-99 ív:
100-199 ív:
200-499 ív:
500+ ív:

99,85,71,57,-

113,99,85,71,-

“X” banner 55x150 cm:
“X” banner 60x160 cm:
“X” banner 120x200 cm:
“L” banner 90x215 cm:
Roll-Up alap 85x200 cm:
Roll-Up alap 100x200 cm:
Roll-Up elegáns 85x200 cm:
Roll-Up elegáns 116x215 cm:
Roll-Up elegáns 146x215 cm:
Roll-Up dupla 83x200 cm:
Roll-Up Giga 200x200,250,300 cm:
Pop-Up egyenes 3x3 (353x222 cm):
Pop-Up íves 3x3 (338x222 cm):
Pop-Up egyenes 4x3 (426x222 cm):
Pop-Up íves 4x3 (406x222 cm):

3.500,5.500,7.900,10.200,8.700,11.000,23.500,32.800,39.900,29.500,44.900,154.000,154.000,177.000,177.000,-

kreatív/
öntapadós
101,91,81,71,-

A kétoldalas nyomtatások díja: az alapár duplája
A felvágás díja: +10%
A kötészet dija: +25%

névjegykártya nyomtatás
papír típus:

0-49 db:
50-99 db:
100-199 db:
200+ db:

300 gr/m2
1 oldalas 2oldalas
25,21,17,13,-

60,52,44,36,-

kreatív
1 oldalas 2 oldalas
76,72,68,64,-

162,154,146,138,-

laminálás
hideg laminálás (2év):
hideg laminálás (7év):
autófólia laminálás:
lakkozás <20m2:
lakkozás >20m2:
2 oldalas meleglaminálás < 100 μ:
tasakos laminálás A4-es méretben:
tasakos laminálás A3-es méretben:
padlógrafika laminálás < 30 nap:
padlógrafika laminálás < 90 nap:
padlógrafika laminálás < 180 nap:

2.800,-/m2
4.000,-/m2
5.700,-/m2
3.200,-/m2
2.600,-/m2
3.200,-/m2
150,-/db
300,-/db
4.500,-/m2
8.000,-/m2
10.000,-/m2

betûvágás

kiállítási termékek
szerkezet

kreatív/
öntapadós
99,89,79,69,-

színes nyomtatás SRA3-as méretben

1 cm alatti gravírozott betû esetén 1 cm-es árat számolunk
marás / gravírozás kúpos maróval: +30%
élpolírozás: a körbevágás 60%-a
élvilágító plexi egyvonalas gravírozás: 15,-/cm
több színes marás / gravírozás: egyedi kalkuláció alapján

nagyformátumú színes nyomtatás

kivitelezés:

5.000,-/óra
10.000,-/óra
5.000,-/óra /fő
10.000,-/alk.
160,-/km
1.500,-/m2
3.000,-/m2
6.000,-/m2
3.500,-/m2
3.500,-/m2
8.000,-/m2
3.500,-/óra
5.000,-/óra/fő
1.200,-/fm
250,-/db
300,-/fm
1.000,-/m2

nyomtatás
banner fóliára
7.800,9.300,21.200,16.500,14.500,16.000,14.500,21.200,26.700,37.400,- tól
-

nyomtatás
fémgôzölt fóliára
24.800,25.000,25.000,36.400,45.800,49.600,92.800,87.000,110.200,104.500,-

feldolgozás:
3 éves hengerelt fólia:
8 éves öntött fólia:
átvilágítható fólia:
metál fólia:
üvegdekor fólia (dusted/crystal):
üvegdekor fólia extra(etched/frosted):
banner fólia:
fényvisszaverô fólia:
flock fólia:
sablon fólia:
fluoreszkáló fólia:

szedve / applikálva

szedés / applikálás nélkül

5.500,-/m2
9.000,-/m2
6.500,-/m2
6.500,-/m2
7.500,-/m2
12.000,-/m2
6.000,-/m2
9.000,-/m2
10.000,-/m2
3.500,-/m2
7.500,-/m2

4.400,-/m2
7.000,-/m2
5.400,-/m2
5.400,-/m2
6.400,-/m2
10.900,-/m2
4.900,-/m2
7.900,-/m2
8.900,-/m2
2.400,-/m2
6.400,-/m2

tekercs szélesség NEM optimális kihasználtsága esetén az árak csak irányárak

áraink tájékoztató jellegûek
bôvebb felvilágosítást elérhetôségeinken kérhet
áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

