KÖTÉSZET
Az árak 310 HUF/EUR árfolyamig érvényesek, az árlista
tájékoztató jellegű, nem minősül árajánlattételnek.

ÁRLISTA 2012.

Ragasztókötés
Beakasztási árlista
1-200 lapig
200-500 lapig

1-100 db-ig
50,60,-

A/5
100-500 db-ig
40,48,-

500-1000 db-ig
35,42,-

A/4
100-500 db-ig
44,56,-

1-100 db-ig
55,70,-

500-1000 db-ig
39,49,-

Az árak nettó árak, áfa nélkül értendõek, csak beakasztási ár, nem tartalmazzák az összehordás, a borító bígelésének és a könyv készre-vágásnak árát. Minimális kötészeti díj
2
2000,-+Áfa. A ragasztás meleg ragasztóval (hot-melt) történik, maximális gerinchossz 320 mm, min. gerinchossz 50 mm, max. gerincvastagság 40 mm, Max. borítósúly 250 g/m

Spirálkötés fém spirállal 3:1
Átmérõ/mm

Köthetõ lapszám elõ
és hátlap nélkül

1-100 db

100-500 db

500-1000 db

4,8 mm = 3/16"
6,4 mm = 1/4"
7,9 mm = 5/16"
9,5 mm = 3/8"
11,0 mm = 7/16"
12,7 mm= 1/2"
14,3 mm = 9/16"
16 mm = 5/8"
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112,125,153,170,202,225,256,305,-

90,100,123,136,162,180,205,244,-

72,80,98,109,130,144,164,196,-

Az árak A/4 (210x297mm) méretre, fehér fém spirálra vonatkoznak.
Nettó árak, áfa nélkül értendõek, csak a spirálozás és a fém ikerspirál árát tartalmazzák.
Igény és megfelelõ mennyiség esetén fekete, kék, zöld, piros, ezüst és arany színû spirál is rendelhetõ.
A/3 spirálozás esetén a rövid oldalon + 50 %, a hosszú oldalon +100 % felár.
Naptár spirálozás esetén az alapárra +100% felár.
Minimális kötészeti díj 2000,-+Áfa
Az elõlap víztiszta PVC fólia ára: A/4 + 30 Ft, A/3 + 60 Ft
A fehér hátlapkarton ára: A/4 + 10 Ft, A/3 + 20 Ft

2-20 lapig
3,00 Ft / tűzés

21-50 lapig
4,00 Ft / tűzés

51-150 lapig
6,00 Ft / tűzés

Az árak nettó árak, az Áfa árát nem tartalmazzák.
Minimális kötészeti díj 2000,-+Áfa

Irka-fûzés
A/5
1-100 db
100-500 db
500-1000 db

8-16 oldalig
12,10,9,-

20-32 oldalig
18,15,13,-

36-48 oldalig
24,19,17,-

52-64 oldalig
30,24,21,-

64-76 oldalig
36,29,25,-

Az árak nettó árak, az Áfa árát nem tartalmazzákAz árak nettó árak, az Áfa árát nem tartalmazzák.
Az árak A/5 kész méretû füzetre vonatkoznak, A/4 méret esetén 100% felár
Minimális kötészeti díj 2000,-+Áfa

Egyenes riccelés, bígelés, perforálás
1000 ívig
1001 – 3000 ívig
3000 ív felett

4,3,2,-

Beigazítási költség 500,- amely 3000 ív feletti mennyiség esetén nem kerül felszámításra.
Maximális méret B/2, késtartók száma 10 db.
Az árak nettó árak, az Áfa árát nem tartalmazzák.

Tasaklaminálás
A/4
A/3

2×80mic fóliával
1-100 db
100 db felett
120,100,220,190,-

Egyéb méretekre kérje ajánlatunkat.
Az árak nettó árak, az Áfa árát nem tartalmazzák.

2×80mic fóliával
1-100 db
100 db felett
130,110,240,210,-

2×80mic fóliával
1-100 db
100 db felett
140,120,260,230,-

2×80mic fóliával
1-100 db
100 db felett
160,140,280,250,-
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