VELKOPLOŠNÝ XEROX
cena za každý započatý formát A4
bez skládání
4,00 Kč
3,00 Kč
6,40 Kč

1-5 kopií
6 a více kopií
pauzák

se složením
4,80 Kč
3,80 Kč
-

VELKOPLOŠNÉ BAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK
cena za každý započatý formát A4

KOPÍROVÁNÍ
pokryti do 20%
pokrytí do 50%
plné pokrytí

za předlohu
30,00 Kč
40,00 Kč
80,00 Kč

každá A4
15,00 Kč
25,00 Kč
70,00 Kč

příklad → A0 (bez popl. za předlohu)

výkres
mapa/poster
foto/plakát

240,00 Kč
440,00 Kč
1 200,00 Kč

TISK
příklad → A0 (bez popl. za předlohu)
za předlohu
každá A4
140,00 Kč
pokryti do 20%
20,00 Kč
10,00 Kč výkres
pokrytí do 50%
30,00 Kč
20,00 Kč mapa/poster
350,00 Kč
plné pokrytí
80,00 Kč
60,00 Kč foto/plakát
1 040,00 Kč
Cena za předlohu se počítá pouze u první kopie, každá další pouze cena za A4

Dokončovací a přípravné práce
strojní skládání
ruční skládání
ořezání výkresů
skl. vlastních výkresů
ořez. vlastních výkresů
zvětšení - zmenšení
soubor PLT,PDF,TIF
výkresy v DWG
kompletace
desky chlopňové
desky tkanicové
číslování
sazba/lom

0,80 Kč
3,00 Kč
40,00 Kč
6,00 Kč
60,00 Kč
10,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
20%
50 -100 Kč
100 - 150 Kč
3,00 Kč
150,00 Kč

A4
A4
výkres
A4
výkres
nastavení
úpravy souborů
výkres

POUZE standardní a prodloužené formáty (A0, A1, A2)
nestandardní formáty (na výšku, zkrácené…)
např. skládání donesených originálů
např. ořezání donesených originálů

z ceny zakázky
včetně nalepení štítků a kompletace
včetně nalepení štítků a kompletace
razítko
15 min.

práce na PC se zákazníkem

VELKOPLOŠNÉ SKENOVÁNÍ
cena za každý započatý formát A4
za předlohu
černobíle (TIF)
barevně (JPG)
barevně (TIF)

zápis dat na média

20,00 Kč
25,00 Kč
25,00 Kč

CD
40,00 Kč

každá A4
5,00 Kč
10,00 Kč
10,00 Kč

DVD
50,00 Kč

převod výkresu do
PDF

+20,- kč/výkres
+20,- kč/výkres
+20,- kč/výkres

e-mail
20,00 Kč

flash
bez poplatku

Velkoformátové kopírování a tisk z počítače

Černobílé kopírování a tisk provádíme na stroji XEROX 510dp na papír nebo pauzák a HP T2500ps.
Na těchto strojích Vám zaručujeme vysokou kvalitu kopií úměrnou originálu.
Kopie Vám složíme na formát A4, nebo na zašití, popř. na šířku 19 cm.
Celé projekty vám i zkompletujeme do desek včetně štítků a čísel paré.
Tiskneme i přímo z počítače PC (max. šířka role 914 mm).
Soubory můžete přinést na CD, Flash disk, nebo poslat na náš E-mail. Formáty souborů: "PLT", "PRN", "PDF",
TIFF.
U "DWG" - pro přípravu tiskových souborů, v programu DWG TrueView 2015,
pošlete (přineste) PlotStyle soubory, fonty a sdělte měřítko Pozor na tloušťky čar a stupně šedé (šrafy, kóty,
výplně).
Tisk výkresů (tiskových souborů) z počítače:
- popis nastavení ovladačů ve formátu pro WORD viz.: Ke stažení
- popis označení souborů viz.: Ke stažení
Výhodou je velmi rychlé plotrování - 15 A0/min.,
většinu zakázek zhotovíme týž den, nebo na počkání (dle objemu zakázky)
včetně složení na požadovaný formát. Odpadá časově náročné stříhání a ruční skládání výkresů pokud se
nejedná o nestandardní formáty.
Dalšími možnostmi jsou: zvětšování a zmenšování v měřítku, nebo na požadovaný formát, zrcadlové či inverzní
kopírování.
Vaše výkresy Vám můžeme rovněž naskenovat.
Soubory s výkresy můžou potom být ve formátech:
TIFF(pro černobílé provedení)
JPG(pro barevné provedení)
Oboje můžeme i převést do formátu PDF pro větší kompatibilitu.
Poté je uložit na některé z médíí třeba CDR/DVD/FlashDisk či poslat e-mailem.

