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SUNVISOR
šilt

Keper, 100% bavlna

�   vonkajší materiál – 100 % ťažká brúsená bavlna 

�   vnútorný materiál – slučkové froté pre príjemné nosenie
a absorpciu potu 

�  veľkosť nastaviteľná plastovou sponou 

�  240 ks v kartóne, 20 ks vo vnútornom kartóne

veľkosť obj. číslo

nastaviteľný 310 - -  00číslo farby

1,70 €
4,95 € €Cena plnofarebnej

tlače do rozmeru A4

Cena šilt



Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 50 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 20,00 € +16,00 €

50–99 ks  0,400 +0,320

100–299 ks  0,360 +0,280

300–499 ks  0,320 +0,240

500–999 ks  0,280 +0,200

1 000–2 999 ks  0,200 +0,180

3 000–4 999 ks  0,180 +0,160

5 000 a viac ks  0,160 +0,140

Technická príprava  13,20 € +8,80 €

Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 150 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 24,00 € +20,00 €

50–99 ks  0,480 +0,400

100–299 ks  0,400 +0,360

300–499 ks  0,360 +0,300

500–999 ks  0,320 +0,260

1 000–2 999 ks  0,260 +0,220

3 000–4 999 ks  0,220 +0,180

5 000 a viac ks  0,200 +0,160

Technická príprava  15,20 € +11,20 €
Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 600 cm2

počet kusov/farieb   jedna farba   každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 36,00 € +24,00 €

50–99 ks 0,720 +0,480

100–299 ks 0,600 +0,440

300–499 ks 0,520 +0,400

500–999 ks 0,440 +0,360

1 000–2 999 ks 0,360 +0,300

3 000–4 999 ks 0,300 +0,240

5 000 a viac ks 0,240 +0,200

 Technická príprava  17,60 € +13,60 €

Cenník reklamnej potlače sieťotlačou – plochy do 1200 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 48,00 € +32,00 €

50–99 ks  0,960 +0,640

100–299 ks  0,840 +0,560

300–499 ks  0,720 +0,480

500–999 ks  0,640 +0,400

1 000–2 999 ks  0,600 +0,360

3 000–4 999 ks  0,480 +0,320

5 000 a viac ks  0,400 +0,280

Technická príprava  19,60 € +15,60 €

Cenník rotačnej sieťotlače – hrnčeky

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 100 ks  paušál 40,00 € +32,00 €

100–199 ks  0,400 0,320

200–299 ks  0,360 0,280

300–499 ks  0,320 0,240

500–699 ks  0,280 0,200

700–999 ks  0,240 0,160

1 000–2 999 ks  0,200 0,140

3 000 a viac ks  0,160 0,120

Technická príprava  12,00 € +12,00 €

Sieťotlač
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Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 50 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 22,00 € +18,00 €

50–99 ks  0,440 +0,360

100–299 ks  0,400 +0,320

300–499 ks  0,340 +0,280

500–999 ks  0,280 +0,220

1 000–2 999 ks  0,200 +0,180

3 000–4 999 ks  0,160 +0,160

5 000 a viac ks  0,140 +0,140

Technická príprava  16,00 € +12,00 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 600 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 48,00 € +24,00 €

50–99 ks  0,960 +0,480

100–299 ks  0,840 +0,440

300–499 ks  0,720 +0,400

500–999 ks  0,640 +0,360

1 000–2 999 ks  0,600 +0,300

3 000–4 999 ks  0,480 +0,240

5 000 a viac ks  0,400 +0,200

Technická príprava  20,00 € +16,00 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 150 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 28,00 € +22,00 €

50–99 ks  0,560 +0,440

100–299 ks  0,480 +0,380

300–499 ks  0,400 +0,300

500–999 ks  0,340 +0,260

1 000–2 999 ks  0,280 +0,220

3 000–4 999 ks  0,240 +0,180

5 000 a viac ks  0,200 +0,140

Technická príprava  18,00 € +14,00 €

Cenník reklamnej potlače transferom – plochy do 1 200 cm2

počet kusov/farieb  jedna farba  každá ďalšia farba  

menej než 50 ks  paušál 56,00 € +32,00 €

50–99 ks  1,120 +0,640

100–299 ks  1,000 +0,560

300–499 ks  0,880 +0,480

500–999 ks  0,780 +0,400

1 000–2 999 ks  0,680 +0,360

3 000–4 999 ks  0,600 +0,320

5 000 a viac ks  0,520 +0,280

Technická príprava  22,00 € +18,00 €

Transferom Vám potlačíme aj motívy presahujúce švy alebo dierky.
Individuálne balenie tričiek do sáčkov s výstuhou od + 0,12 €/kus, bez výstuhy od + 0,06 €/ks Transfer

Cenník výšivky (tričká, čiapky, bundy, uteráky, …)

rozmer do 4 cm2 do 8 cm2 do 12 cm2 do 16 cm2 do 20 cm2 do 30 cm2 do 50 cm2 za každý cm2 
nad 50 cm2

Cena za vyšitie 
a �nalizáciu, od 1 ks  0,760 0,880 1,000 1,120 1,280 1,440 1,760 +0,036

Technická príprava 
vrátane programovania  16,00 € 19,20 € 22,00 € 24,00 € 28,00 € 36,00 € 48,00 € bez prirážky  

Úprava existujúceho vzoru (preprogramovanie na druhú a každú ďalšiu veľkosť, 
zmena vyšívaného predmetu, alebo farby nite) + 8,00 €.
Pri opakovaní zákazky zhodnou veľkosťou na zhodný predmet sa účtuje len 10 % 
hodnoty technickej prípravy výroby – programovania.
Ceny platia pre vyšívanie vysoko kvalitnými niťami SULKY, výroba Gunold Nemecko.

Výšivka




