DIGITÁLIS NYOMTATÁS
ÁRLISTA 2009.

Digitális nyomtatási/másolási árak: alapanyag nélkül 1 db eredetirõl történõ sokszorosításra értendõek
SRA/3
Ívszám
1-9-ig
10-19-ig
20-29-ig
30-49-ig
50-99-ig
100-199-ig
200-299-ig
300-499-ig
500-999-ig
1000-től

A/3 170 gr-ig
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30,25,22,21,20,19,18,17,16,15,-

60,50,44,39,36,34,32,31,30,29,-

250,200,170,150,130,110,100,90,80,70,-

500,400,340,280,220,200,180,160,140,130,-

30,25,20,18,17,16,15,14,13,12,-

50,40,36,34,32,30,28,26,24,23,-

250,180,150,130,110,90,80,70,65,60,-

500,360,300,250,200,170,150,130,120,110,-

20,18,16,14,12,10,9,8.5,8,7.5,-

40,35,28,24,20,18,17,16,15,14,-

150,130,90,80,70,65,60,55,52,50,-

300,250,180,150,130,120,110,105,100,98,-

Több forma nyomtatása esetén az össz. példányszámra esõ árkategória az irányadó!
Egynél több formáról történõ nyomtatás esetén a 2. formától 300,- + Áfa / oldal kezelési költséget számítunk fel!
170 gr papirsúly feletti anyagoknál SRA/3 árakat számítunk fel!

Alapanyag árak

90 g/mm2
100 g/mm2
120 g/mm2
135 g/mm2
160 g/mm2
170 g/mm2
200 g/mm2
250 g/mm2
280 g/mm2
300 g/mm2

Color Copy fényes/selyemmatt
digitális papír
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22,29,37,39,-

27,36,41,43,-
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11,13,16,-

22,26,32,-

30,35,44,-

Speciális alapanyag árak
Fotópapír 200 gr fényes
Átlátszó poliészter öntapadó fólia
Fehér poliészter öntapadó fólia
Pólóra vasalható fólia világos textilre
Pólóra vasalható fólia sötét textilre
Papír öntapadó
Etikett címke
Írásvetítő fólia
Kreatív papír 120 gr
Kreatív papír 250 gr

40,150,150,300,1000,20,30,80,40-80,80-150,-

230,230,600,2000,40,-

260,260,-

80-150,150-300,-

80-150,150-300,-

40,-

A küldendõ PDF file paramétereirõl a következõ oldalon olvashat.
1184 Budapest, Fáy u. 2. (a volt Kistext területe)
Tel.: 297-4217 • Fax: 297-4216
E-mail: info@lakkozo.hu
Web: www.lakkozo.hu

4DI
fényes digitális papír

Design: www.stemma.hu • Áraink az Áfát nem tartalmazzák, és forintban, készpénzes fizetés esetén érvényesek!

Color Copy
matt digitális papír

Papír
minőség

DIGITÁLIS NYOMTATÁS
PDF paraméterek
Tisztelt Ügyfelünk!
A digitális nyomtatás költségeit és az átfutási idejét jelentõsen csökkenti ha az anyagokat az alábbi
paraméterekkel rendelkezõ PDF formátumban kapjuk. Egyéb formátum esetén 4000 Ft/óra tördelési
költséget számítunk fel, de minimálisan 2000 forintot.
• 300 DPI felbontás
• CMYK, nem színre bontott (composite)
• nagy felületû fekete flekk ideális beállítása: C:53 M:56 Y: 51 K:100
• nem tartalmaz színprofilt
• a szöveg 100% fekete (nem több színbõl álló fekete), névjegy esetén lehetõség szerint görbézett
fontokkal
• egyes dokumentumok többszöri felpakolásáért (pl.: névjegykártya) tördelési költséget számolunk
fel, melynek ára 600,- Ft
• egy íven több kifutós produkció esetén fontos, hogy ne élesvágásra legyen felpakolva,
legyen a produkciók között min. 4 mm (azaz 2-2mm kifutó)
• minimum 2 mm kifutó
• több oldalas kiadvány esetén egy PDF tartalmazza az oldalakat (200 Mb-ig)
• több oldalas PDF-bõl 4+4 nyomtatásnál az egymást követõ oldalak kerülnek egymás hátoldalára:
1-2, 3-4… tehát vagy ennek megfelelõ kilövés szerint, vagy oldalsorrendben (1, 2, 3, 4, 5…)
tartalmazza az oldalakat. A megfelelõ kilövés elkészítéséért tördelési költséget számítunk fel
melynek költsége oldalpáronként 300 forint.
Dokumentum méret:
Gépünk A/4, A3, bõvített A3 (305×483mm),
SRA/3 (320×450mm) méretû papírokra nyomtat.
A maximális nyomtatható felület
Bõvített A/3 esetén: 297×476mm kifutóval együtt
SRA/3 esetén: 303×440mm kifutóval együtt.
Kérjük a dokumentum méreteket ehhez igazítani.
Ha a PDF nyomtatás bármilyen elõkészítést igényel
többszöri felpakolást, kilövést, stb. nem kifutós
anyagoknál pontosan a vágott méretet állítson be,
kifutós anyagoknál vágott méretnél nagyobb, vágójelekkel
ellátott, pontosan középre pozicionált dokumentumot kérünk.

