
    

_____ Ceník 2022
platný od  01. 10. 2022

_____

foto 10x15, 13x18 a 15x20 na počkání
minimální cena za zpracování zakázky s obsluhou je 39,-Kč

foto A5, A4, A3, A3+, A2, A1, A0 a další různé formáty

VELKOFORMÁTOVÝ PROFI FOTOTISK
POTISK TRIČEK řezanou a zažehlovací technikou

průkazové foto ihned
kopírování, skenování, laminace

velký výběr alb a rámečků skladem
fotoplátna na dřevěném rámu
kancelářské a školní potřeby

svatební tisky
razítka, vizitky, letáky

tisk skript a kroužková vazba
a více uvnitř...

zakázky lze jednoduše nahrát na www.uschovna.cz
nebo poslat na email info@tiskacka.cz

ul. 28. října 168
Nové Město nad Metují
facebook.com/tiskacka
info@tiskacka.cz
www.tiskacka.cz
tel.: 498 100 887

Otevírací doba:
pondělí: 8 - 16

úterý: 8 - 16
středa: 8 - 16
čtvrtek: 8 - 16

pátek: 8 - 16



_________ Fotografie - tisk _________
DNP kiosek - EXPRES TISK - prémiový DNP fotopapír

formát fotopapír DNP cena

10x15 do 100 ks

lesk | polomat | jemný mat | mat

8,-*

10x15 nad 100 ks 5,90,-

13x18|15x20 22,-*
*minimální cena za zakázku s obsluhou je 42,-Kč

SAMOOBSLUŽNÝ kiosek* MITSUBISHI (diskrétní) - prémiový fotopapír
* k zapůjčení (viz zadní strana)

formát  fotopapír lesk cena

10x15 do 100 ks
lesk

8,-

10x15 nad 100 ks 5,90,-
u samoobslužného kiosku je příplatek za ecosáček 3,-Kč

Tiskárna EPSON L8180 - 6ti barevná, fotopapír FOMEI JET PRO gloss/pearl265|matt230

formát fotopapír FOMEI cena

A5

gloss-lesk | pearl-polomat | mat

29,-*

A4 bestseller 58,-

A3 116,-

A3+ 150,-
*minimální cena za zakázku s obsluhou je 42,-Kč

FOTOGRAFIE NA PRŮKAZ HISTORICKÉHO VOZIDLA (atyp formát)

formát samolepící lesk cena

6x9 / 2ks do druhého pracovního dne 58,-

6x9 / 2ks expres 86,-

Sleva 15% na celkovou  FOTO ZAKÁZKU nad 500,-Kč z této strany. Sleva se nevztahuje již na 
množstevní slevy. 
V ceně fotografie je zahrnuta základní úprava (ořez před tiskem, popř. vsazení, lehká korekce odstínu). 
Ořez po tisku vsazených nebo atypických fotografií účtujeme 3,-Kč/ks. 
Zvládneme vytisknout jakýkoliv rozměr, cenu vám rádi naceníme.

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



________ Fotografie - TOP tisk ________
Tiskárna EPSON SureColor P9500 - 12ti barevná, fotopapír FOMEI JET PRO 
Tiskárna disponuje zcela novou koncepcí a ultimátní tiskovou kvalitou, má archivační potenciál. 

formát fotopapír FOMEI cena

10x15

gloss-lesk | pearl-polomat | mat

24,- / 19,-Kč od 10 ks
A5 50,- / 41,-Kč od 8 ks
A4 (21x29,7)|20x30 101,- / 76,-Kč od 6 ks
A3 (29,7x42)|30x40 203,- / 150,-Kč od 5 ks
A3+ 260,-
40x50 323,-
A2 (42x59,6)|40x60 403,-
50x70 bestseller 566,-
60x80 776,-
A1 (59,4x84,1) 807,-
60x90 874,-
60x100 970,- / 824,-
70x100 1.132,- / 962,-
80x100 1.234,- / 1.099,-
100x150 2.426,- / 2.062,-

formáty čtvercové

20x20

gloss-lesk | pearl-polomat | mat

65,-

30x30 146,-

40x40 258,-

50x50 404,-

60x60 581,-

70x70 793,-

80x80 1.035,- / 880,-

90x90 1.309,- / 1.113,-

100x100 1.617,- / 1.375,-
Sleva 15% na zakázku nad 800,-K U fotografií nad 800,-Kč je cena se slevou uvedena zeleně a na 
tuto cenu a na množstevní slevy se již nevztahuje zákaznická sleva. Slevy se nesčítají!
Fotografie tiskneme v den přijetí objednávky.
Po dohodě lze vyrobit jakýkoliv formát fotografie max. šíře 110cm, délka dle dohody až 15000cm.

Ceník platný od 01. 10. 2022



________ Zboží na prodejně ________

NA PRODEJNĚ MÁME VŽDY SKLADEM VELKÝ VÝBĚR
RÁMŮ A ALB

RÁMEČKY a RÁMY
- formáty 10x15, 13x18, 15x20, A5, A4/20x30, A3/30x40, 40x50, 40x60, 50x70, 60x80, 75x100
- čtvercové formáty 20x20, 30x30, 40x40 a 50x50
- na výběr ze všech barev a materiálů dřevěné, MDF, plastové, hliníkové...
- imitace dřeva – např. přírodní, javor, dub, buk, třešeň, bříza, wenge…
- pastelové barvy – např. bílé, žluté, oranžové, červené, fialové, modré, zelené, hnědé, černé...
- ostatní - stříbrné, šedé, mosaz, ocel...
- clip-fixy všech rozměrů – se sklem, antireflexním sklem či plexisklem
- na výběr i zdobené rámy
- portrétové galerie
- rámy, kam fotografie zavěsíte na kolíčky
- akrylové stojánky na fotografie
- a mnoho dalšího

ALBA
- skladem velký výběr motivů

– dětské, svatební, s obrázky či moderní jednobarevné
- zasouvací, lepící, samolepící
- pevná nebo kroužková vazba
- s bílými či černými listy
- na 24 až 400 fotografií
- velký výběr alb na fotografie 9x13,10x15,13x18, 15x20, A5 či A4
- v nabídce i leporela na 12 fotografií

Rámečky a alba můžete objednávát i online na www.vmshop.cz

DALŠÍ ZBOŽÍ
- popisovací fixy do alb - zlaté, stříbrné, bílé
- obálky obyčejné i zdobené (kraftové, metalické...)
- školní a kancelářské potřeby

např. propisky, barevné papíry, šanony, desky s drukem, euroobaly, sešívačky, děrovačky, 
kalkulačky, nůžky, izolepy, lepidla, pastelky, fixy, centropeny, sešity, pastelky, bloky...

- USB a paměťové karty, pc myš
... a mnoho dalšího

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



_________ Fotoplátna _________
FOTOPLÁTNO vypnuté na dřevěném rámu s vaší fotografií
na tiskárně EPSON SC-P9500 – 12ti barevná tiskárna

(kvalitní FOMEI plátno CANVAS 340 matt)

formát rozměry
cena za 1ks / 

3+1 ZDARMA (cena za 1ks)

S (portrétový) 14x23 370,- / 276,-

M (portrétový) 23x36 577,- / 434,-

M1 (portrétový) 23x23 475,- / 355,-

L bestseller 36x56 899,- / 675,-

L1 36x36 628,- / 471,-

XL bestseller 36x67 1.065,- / 799,-

XXL 36x89 1.462,- / 1.096,-

nové formáty 50x75 1.473,- / 1.105,-
65x100 2.553,- / 1.914,-
80x120 3.770,- / 2.828,-

čtvercové formáty 50x50 982,- /  736,-
65x65 1.660,- / 1.245,-

další formáty Vám na přání zhotovíme do týdne...

Po celý rok platí akce 3+1 ZDARMA
(v případě kombinace různých velikostí fotopláten bude zdarma nejmenší rozměr).

Cena fotoplátna obsahuje základní úpravu snímku, ořez na daný formát, tisk na plátno, dřevěný rám, 
vypnutí na dřevěný rám. 

V případě dalších úprav (retuše, koláže, doplnění textem) se cena navyšuje dle ceníku. 

Běžná doba dodání je 3-5 prac. dnů. 
U atypických rozměrů vyráběných na zakázku je 5-10 prac. dnů. 
Před Vánoci se dodací lhůta může prodloužit. 
Expresní výroba do druhého dne je za příplatek. 

Ceník platný od 01. 10. 2022



_________ Tisk a kopírování _________

tisk|kopie papír 80g cena

A4 černobílý 5,- / 3,- od 25ks*
A4 černobílý TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 50% 10,- / 6,- od 8ks*
A4 barevný TIŠTĚNÉ PLOCHY DO 30% 21,- / 11,- od 6ks*
A4 celobarevný TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 30% 42,- / 21,- od 4ks*

tisk|kopie papír 80g cena

A3 černobílý 11,- / 8,- od 8ks*
A3 černobílý TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 50% 16,- / 12,- od 4ks*
A3 barevný TIŠTĚNÉ PLOCHY DO 30% 42,- / 21,- od 4ks*
A3 celobarevný TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 30% 42,-

tisk papír 80g cena

A2 černobílý 42,- / 26,- od 3ks*
A2 černobílý TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 50% 53,-
A2 barevný TIŠTĚNÉ PLOCHY DO 30% 63,-
A2 celobarevný TIŠTĚNÉ PLOCHY NAD 30% 105,-

A4 až A2 TISKOVÉ ZAKÁZKY NAD 450,- SLEVA 15%

Za příplatek tiskneme i na hlazené bělené papíry o gramáži 100, 120, 160, 200, 250 a 300.

* ceny označené zeleně se vztahují i na zakázku v kombinaci různých tisků
a formátů v případě, že celková cena za zakázku s obsluhou přesáhne 40,-Kč.

Euroobal/pytlík/sáček je nedílnou součástí zakázky a je účtován 2,-Kč.

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



_________ Různé služby _________
PRŮKAZOVÉ FOTO na počkání

formát cena

4,5cm x 3,5cm  / 4ks včetně focení 140,- / 4ks

4,5cm x 3,5cm / 4ks dotisk 60,- / 4ks
na přání uložení fotografie ve formátu 4,5cm x 3,5cm na USB 
nebo zaslání na email

20,-

focení + ořez foto na vel. 4,5cm x 3,5cm + zaslání emailem nebo 
uložení na USB (bez tisku)

110,-

VAZBA
vazba do 25 listů plastové kroužky + desky 23,-
vazba do 50 listů plastové kroužky + desky 35,-
vazba do 50 listů kovové kroužky + desky 46,-
vazba nad 50 listů plast. nebo kov. kroužky + desky 58,-
VÍCE JAK 5 VAZEB SLEVA 15%

LAMINACE (zatavení do čiré fólie)
laminace A5 a menší 100mic 23,-
laminace A4 100mic, 125mic 35,-
laminace A3 100mic, 125mic 46,-
VÍCE JAK 5 LISTŮ SLEVA 15%

SKENOVÁNÍ do PDF, JPEG
jednostranné oboustranné

text A4 do 300DPI 7,- 12,-

text A3 do 300DPI 12,- 23,-

obrázek A4 do 600DPI 12,- 24,-

obrázek A3 do 600DPI 18,- 34,-

foto do A4 do 1200DPI včetně ořezu 12,-

foto A3 do 1200DPI včetně ořezu 18,-
VÍCE JAK 10 LISTŮ  SLEVA 15%

Ceník platný od 01. 10. 2022



_________ Speciálky _________
MAGNETICKÉ FOTOGRAFIE - magnetky jen obdélníkové, čtvercové
690g cena za ks

A6 65,-

A5 95,-

A4 125,-

čtvercové, menší formáty a atyp Vám naceníme

POLEPY – na USB, CD
cena za ks

USB PVC folie 1ks 70,-
2-10ks 60,-

11-30ks 50,-
31-49ks 40,-
od 50ks 30,-

CD potisk papírový s vaší fotografií, textem apod. 90,-

SAMOLEPKY - jen čtvercové, obdélníkové
PVC folie – průhledná, bílá, barevná dle aktuální nabídky cena za ks

A6 60,-

A5 76,-

A4 98,-

menší formáty Vám naceníme
- samolepky formou řezané grafiky – viz strana 10.

DIÁŘE NA MÍRU

- zhotovíme Vám diář přesně pro Vaši potřebu
- vazba kovová, pevná, kroužková
- desky pevné či koženkové

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



_________ Potisk triček _________

POTISK ŘEZANOU GRAFIKOU a  ZAŽEHLENÍM
- skladem máme základní barvy a různé velikosti kvalitních triček, polokošil, 
dámské pološaty a mikiny

dětské dámské pánské

body od 269,- --- ---
trička krátký rukáv od 399,- od 429,- od 429,-
polokošile --- od 469,- od 469,-
trička dlouhý rukáv od 429,- od 470,- od 470,-
mikiny 
- přes hlavu, na zip, s kapucí, s přední kapsou

od 629,- od 629,- od 629,-
- v ceně je započteno:

body / tričko / mikina
jednoduchá příprava Vašeho textu / obrázku v editor. programu
nažehlovací fólie včetně ořezu
preparace obrázku
nažehlení obrázku

- zhotovení jednoduchého grafického návrhu je v ceně (text)
- u složitějších grafických návrhů bude zhotovení účtováno dle ceníku

- v případě vlastního doneseného materiálu (tričko, mikina, polštář…) je účtována jednoduchá 
příprava, jednobarevná fólie, řez, preparace, nažehlení v ceně 250,-Kč do formátu 25x25 cm, 
ostatní služby za příplatek

Ceník platný od 01. 10. 2022



_______ Řezaná grafika - polepy _______

ŘEZANÁ GRAFIKA – minimální cena zakázky je 139,-Kč

do 0,5 m2 0,5 – 1 m2 1 a více m2

Základní pracnost
znaky vyšší než 5 cm a nebo 1 barva fólie

13,- /dm2 12,- /m2 11,- /dm2

Ztížená pracnost
znaky do výšky cca 5 cm
a nebo 2 až 3 barvy fólie

19,- /dm2 16,- /dm2 15,- /dm2

Drobná grafika
drobné znaky do výšky 1,5 cm
a nebo 3 a více barev fólie

24,- /dm2 22,- /dm2 21,- /dm2

Tato cena obsahuje: samolepící fólii ORACAL 651
řezání na plotru
separaci fólie

Přenosná fólie
včetně montáže 8,- /dm2 7,- /dm2 6,- /dm2

F  ó  lie ORACAL 651:  

- vzhledem ke speciálním vlastnostem je tato fólie ideální pro zpracování řezacími plotry k 
výrobě krátkodobých a střednědobých aplikací určených do exteriérů. Interiérová životnost 
téměř neomezena.

Tloušťka: 70 µm
Lepidlo: permanentní polyakrylové solventní
Podkladový papír: silikonový papír 137g/m2, pro bílou fólii modrý kontrastní papír
Tepelná odolnost: od -40°C do +80°C
Minimální aplikační teplota: +8°C

Životnost u odborně provedené aplikace při vertikálním umístění v exteriéru (střední Evropa):
bílá a černá: 5 let
transparentní a barevné: 4 roky
metalické: 4 roky

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



_______ Fotoknihy a kalendáře ________
FOTOKNIHY                                                                                    A4, jednostranné

(fotopapír Fomei Jet PEARL/GLOSS 205g)

jednostranné A4 měkké desky 20x30 pevné desky

20 stran 692,- 923,-

+ každá další strana 23,- 23,-

tiskneme na velmi kvalitní 12ti barevné tiskárně EPSON SC-P9500 – PROFI TISK

jednostranné A4 měkké desky 20x30 pevné desky

20 stran 1.154,- 1.383,-

+ každá další strana 58,- 58,-
- lze zhotovit i rozměry A5, A3, A2  - pouze měkké desky a kovová kroužková vazba
- grafická příprava je ZDARMA včetně vložení textu

FOTOKALENDÁŘE                                                   (fotopapír Fomei Jet PEARL/GLOSS 205g)

STOLNÍ měsíční
(1+12 stran)

2měsíční
(1+6 stran)

čtvrtletní
(1+4 stran)

roční
(1 strana bez vazby)

A6 na výšku/šířku 195,- 149,- 115,- ---

210x99 na šířku 230,- 172,- 138,- ---
(fotopapír Fomei Jet PEARL/GLOSS 205g)

NÁSTĚNNÉ měsíční
(1+12 stran)

2měsíční
(1+6 stran)

čtvrtletní
(1+4 stran)

roční
(1 strana bez vazby)

A6 na výšku/šířku 230,- 153,- 149,- 33,-

A5 na výšku/šířku 460,- 345,- 230,- 69,-

A4 na výšku/šířku 578,- 460,- 345,- 92,-

A3 na výšku 1.154,- 865,- 634,- 172,-
PROFI TISK                                                                   (kvalitní fotopapír Fomei Jet PEARL/GLOSS 265g)

NÁSTĚNNÉ měsíční
(1+12 stran)

2měsíční
(1+6 stran)

čtvrtletní
(1+4 stran)

roční
(1 strana bez vazby)

A5 na výšku/šířku 692,- 415,- 311,- 68,-

A4 na výšku/šířku 1.364,- 761,- 553,- 115,-

A3 na výšku/šířku 2.519,- 1.332,- 965,- 230,-

A2 na výšku/šířku 4.827,- 2.613,- 1.885,- 426,-
Cena včetně grafické přípravy.  Vzorníky jsou k nahlédnutí na naší prodejně Tiskačka, ul. 28.října 168, Nové Město nad Metují.
Fotografie přijímáme ve formě JPG, TIFF - bez příplatku. Kalendář lze zhotovit i z papírové předlohy fotografie, kde účtujeme 10,-
Kč za naskenování a úpravu fotografie. Běžná doba dodání je 5 prac. dnů. Před Vánoci se dodací lhůta může prodloužit. Expresní
výroba je za příplatek. U všech kalendářů lze uplatnit zákaznickou kartu se slevou 5%.
Množstevní sleva na jeden typ kalendáře: 5-9ks 20%, 10-24ks 25%, 25 a více 30%.

Ceník platný od 01. 10. 2022



_______ Velkoformát. propagace _______

TISK VELKOFORMÁTOVÉ PROPAGACE

černobílé
menší pokrytí - text

černobílé
do 50% pokrytí –

obrázky, fotografie

barevné
menší pokrytí - text

barevné
100% barevné

pokrytí – obrázky,
fotografie

A3 (29,7x42) 37,- 72,- 71,- 102,-

A2 (0,42x0,594) 72,- 145,- 142,- 203,-

A1 (0,594x0,841) 145,- 284,- 284,- 404,-

A0 (0,841x1,189) 289,- 576,- 566,- 809,-
Atypické rozměry vám na vyžádání naceníme.

BANNERY venkovní s kovovými oky

1x1m 599,-

2x1m 999,-

3x1m 1.499,-

3x1,5m 1.699,-

jiné formáty vám naceníme
dodání do 7-14dnů

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
facebook.com/tiskacka, ww.tiskacka.cz



_________ Letáky _________
TISK LETÁKŮ formátu A5

ČB BA do 30% BA nad 30%
počet ks gramáž cena celkem cena ks cena celkem cena ks cena celkem cena ks

50ks 80g 75,- 1,50,- 150,- 3,- 275,- 5,50,-

100ks 80g 140,- 1,40,- 250,- 2,50,- 450,- 4,50,-

250ks 80g 300,- 1,20,- 750,- 2,-  875,- 3,50,-

500ks 80g 500,- 1,- 900,- 1,80,- 1.500,- 3,-

nad 500ks 80g --- 0,90,- --- 1,75,- --- 2,75,-

50ks 120/160g 100,- 2,- 175,- 3,50,- 300,- 6,-

100ks 120/160g 190,- 1,90,- 300,- 3,- 500,- 5,-

250ks 120/160g 425,- 1,70,- 625,- 2,50,- 1.000,- 4,-

500ks 120/160g 750,- 1,50,- 1150,- 2,3,- 1.750,- 3,50,-

nad 500ks 120/160g --- 1,40,- --- 2,25,- --- 3,25,-

50ks 200/250g 125,- 2,50,- 200,- 4,- 325,- 6,50,-

100ks 200/250g 240,- 2,40,- 350,- 3,50,- 550,- 5,50,-

250ks 200/250g 575,- 2,30,- 750,- 3,- 1.125,- 4,50,-

500ks 200/250g 1.000,- 2,- 1.400,- 2,80,- 2.000,- 4,-

nad 500ks 200/250g --- 1,90,- --- 2,75,- --- 3,75,-

Vytiskneme vám letáky již od 1ks. 
Letáky na hlazené bělené papíry 120g, 160g, 200g, 250g jsou velmi reprezentativní.
Na letáky od 250ks se již nevztahuje zákaznická sleva.
Letáky o formátu A4 jsou s příplatkem 50%.

Ceník platný od 01. 10. 2022



________ Vizitky, poukazy - tisk ________
TISK VIZITEK                                                                        (250g papír hlazený, bělený)

do 48 ks do 96 ks do 144 ks od 145 ks

vizitky 
jednostranné 5,90,- 4,90,- 3,90,-

PECKA
2,90,-

vizitky oboustranné + 1,90 za ks

TISK SVATEBNÍCH OZNÁMENÍ | POUKAZŮ                 (250g papír hlazený, bělený)

ks do 2ks do 30ks 30-50ks nad 50ks
svatební oznámení, 
poukazy 
A6, 210x99, 250g

  25,-   15,- 12,-
PECKA
5,90,-

svatební oznámení, poukazy oboustranné + 2,50,- za ks

Vizitky, svatební oznámení a poukazy tiskneme z formátu JPEG. Ale přijímáme je i ve formátu 
PDF a převedení do JPEG v nejvyšší kvalitě si účtujeme částkou 5,-Kč.

Za příplatek možnost výběru papíru - strukturované, ozdobné a lesklé dle aktuálního 
výběru. Na lesklý papír tiskneme pouze jednostranně.

Zvládneme i magnetické vizitky, které drží nejen na lednici :-). 

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
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________ Výkresy - tisk ________
TISK STAVEBNÍCH VÝKRESŮ (80g|velkoformátové role 100g papír)

formát cena za ČB cena za BARVU

A4 - 210x297 5,- 12,-

A3 - 297x420 11,- 23,-

A2 - 420x594 29,- 58,-

A1 - 840x594 87,- 173,-

A0 - 840x1188 173,- 404,-

atyp - do 297x630 14,- 42,-

atyp - nad 297x630 23,- 69,-

atyp - do 420x891 53,- 153,-

atyp - nad 420x891 104,- 312,-

Sleva 15% na zakázku nad 600,-Kč (slevy se nesčítají). 

Standardně tisk výkresů dodáváme nařezané a kompletně složené - tuto službu účtujeme dle 
ceníku, tj. 25,-Kč / 5 minut. 
Pokud si zákazník nepřeje tuto službu využít, musí to předem oznámit.

Ceník platný od 01. 10. 2022



_________ Grafické práce _________
GRAFICKÉ PRÁCE

VIZITKY jednostranné oboustranné

175,- 215,-

KOLÁŽ z vašich fotografií rovné umístění fotografií cik-cak umístění fotografií

do 4 fotografií 140,- 170,-

do 9 fotografií 170,- 220,-

do 15 fotografií 220,- 370,-

do 25 fotografií 370,- 520,-

nad 25 fotografií individuální - dle časové náročnosti
verš/text do koláže za 7,-Kč

POZVÁNKA, DÁR. POUKAZ 
DL (210x99cm)

220,- 320,-

LETÁKY jednostranné oboustranné

A5 320,- 520,-

A4 420,- 620,-

A3 520,- 820,-

SVATEBNÍ OZNÁMENÍ jednostranné oboustranné

A6|DL (210x99cm) 220,- 320,-

POZVÁNKY NA HOSTINU jednostranné oboustranné

rozměr na přání 120,- 170,-

HARMONOGRAM SVATBY jednostranné oboustranné

rozměr na přání 220,- 320,-

PŘEPIS TEXTU do 50% strany nad 50% strany

A4 - standardní font vel.12 170,- 220,-

- vše ostatní: 50,-Kč za každých započatých 5 minut

28. října 168, Nové Město nad Metují, tel.: 498 100 887
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_________ Příplatky _________
výběr fotografií k tisku z mobilních telefonů (do 5 min. zdarma) 30,-
grafické práce a nadstandardní tiskové přípravy 5 min. / 50,-
odeslání emailu nebo uložení na USB na přání zákazníka 10,-
vložení krátkého textu do fotografie 10,-
rozkopírování svázaných listů 5 min. / 20,-
řezání, rámování, skládání výkresů, řazení kopií 5 min. / 20,-
EXPRESS zakázky (nevztahuje se zákaznická sleva) + 20%
kopírování/vypálení CD a DVD 100,-
Volitené papíry:
80g – Epson Premium extra bílý A4 1,50,-
120g a 160g – Xerox extra hladký  A4 / A3 2,- / 3,-
200g a 250g – Xerox extra hladký A4 / A3 3,- / 5,-
lesklý papír vyšší kvality 140g, 180g, 200g 15,-
ozdobné a strukturované papíry dle výběru  10,-
samolepící papír A4 / na CD nebo DVD 7,- / 15,-

Fotopapíry Fomei Canvas Matt 340 (plátno)  role
Fomei Pearl 205 A5, A4, A3 Fomei Metallic 255 A5, A4, A3,role
Fomei Pearl 265 A5, A4, A3, role Fomei Baryta mono 290 A5, A4
Fomei Gloss 205 A5, A4, A3 Fomei Aquarella Art 210                     A5, A4
Fomei Gloss 265 A5, A4, A3, role Fomei Canvas Matt 410 (plátno) A5, A4
Fomei Matt 230 A5, A4, A3, role Fomei Clear Film 180 A5, A4

Fomei Portrait Matt Warmtone 230 role

Zakázky přijaté na prodejně vmSHOP mimo pracovní dobu TISKAČKY, 
které budou na přání zákazníka vyhotoveny na POČKÁNÍ, budou účtovány 
s 20% přirážkou a nevztahuje se na ně slevová zákaznická karta.

Našim stálým zákazníkům nabízíme Zákaznickou kartu na slevu 5% na tisk, veškerý 
sortiment a služby - nutná registrace! 
V případě velmi aktivní spolupráci a trvalých zakázek může zákazník získat až 25% slevu 
na tiskové služby. 

Slevy se nesčítají a nevztahují se na již zlevněné a akční nabídky.
Ceny jsou uvedeny v Kč s 21% DPH, jsme plátci DPH.
Vyhrazujeme si právo na změnu ceníku během roku.
Vyhrazujeme si právo na změnu pracovní doby.

Ceník platný od 01. 10. 2022



_________ Zaslání zakázky _________

Standardní zakázky přijímáme na

info@tiskacka.cz

Fotografie k tisku můžete zasílat přes

www.uschovna.cz

či

popř. doneste fotografie uložené na USB flash, externím disku, CD. 
Nabízíme také možnost fotografie vytáhnout z telefonu.

Nově pro Vás připravujeme modernější a pohodlnější zasílání zakázek,
vše je zatím v přípravě.

Sledujte nás na Facebooku,

- dozvíte se tam všechy aktuální informace, nové akce a slevy

Rámečky a alba si můžete objednávat přes www.vmshop.cz
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_________ Razítka _________

- grafické náhledy  ZDARMA

- na objednání s možností dodání do druhého dne
- razítka hranatá

kulatá
oválná
dřevěná
kovová
automatická paginovací
datumovky...

- s vaším textem, logem, obrázkem...
- razítka pro specifické obory: LÉKAŘSKÁ, POŠTOVNÍ, REVIZNÍ

Razítko máte a chcete jiný text? 
- vyměníme vám jen štoček, popř. i s poduškou

POLŠTÁŘKY  na výběr: RAZÍTKOVÉ BARVY
- černý - černá
- modrý - modrá
- červený - červená
- zelený - zelená
- modrý - modrá

možnost objednání i voděodolné barvy
vícebarevné polštářky:

Nejběžnější varianty razítek viz ceník:
Název Velikost

štočku
Počet řádků Cena s dodáním do 5

pracovních dnů
Cena samostatného
štočku s grafických
návrhem zdarma

Cena náhradního
polštářku

Printer 10 10x27 max. 3 367,- 164,- 91,-

Printer 20 14x38 max. 4 411,- 219,- 91,-

Printer 30 18x47 max. 5 517,- 281,- 108,-

Printer 40 23x59 max. 6 623,- 343,- 118,-

Printer 50 30x69 max. 7 770,- 366,- 159,-

Printer 60 37x76 max. 8 968,- 437,- 159,-

Ceník platný od 01. 10. 2022



_________ Zapůjčíme vám _________
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