VAZBA DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Desky „HARD“ včetně 3 řádek zlatotisku
do 24 hod./1ks
500,00 Kč
při výrobě jen jednoho kusu
500,00 Kč
do 24 hodin a více/2 a více ks
350,00 Kč
každý další řádek zlatotisku
60,00 Kč
cizojazyčný text (mimo sk)
40,00 Kč
hřbet - rok a jméno
70,00 Kč
hřbet – rok, jméno a název
120,00 Kč
rozvázání a výměna stránek
50,00 Kč

desky
desky
desky
1 řádek
1 řádek
příplatek
příplatek
desky

Vazba a tisk DIPLOMOVÝCH PRACÍ
Vytiskneme / zkopírujeme a svážeme Vám na počkání vaši BAKALÁŘSKOU, DIPLOMOVOU nebo DIZERTAČNÍ
PRÁCI
Od nás již můžete jít odevzdat hotovou práci.
Než tedy dopíšete Diplomovou či Bakalářskou práci: Umožňujeme zadat si u nás potisk desek napřed a v klidu
si dopsat Vaši práci. My Vám zatím připravíme příslušné desky s potiskem. Až práci dokončíte, přinesete jí k
nám buď vytištěnou a my ji na počkání svážeme do předem objednaných desek nebo vám ji vytiskneme přímo
u nás a rovnou po kontrole svážeme. Tuto variantu (včasného objednání) VELICE DOPORUČUJEME a to z
prostého důvodu, výroba desek nějakou dobu přeci jen trvá a většinou je vás více co máte stejný termín
odevzdávání vašich prací. Termíny výroby se po té samozřejmě úměrně prodlužují.
Vyplněnou objednávku můžete poslat E-mailem, urychlíte tím zhotovení desek. Co k tomu potřebujeme
vědět?
kolik kusů, kolik stránek, jaká barva a povrch desek, co natiskneme na desky a jakým písmem (zlatým či
stříbrným).
NAVŠTIVTE NÁS VČAS a předejdete stresům s včasným odevzdáním práce!
Nabízíme provedení desek:
klasický materiál (desky Hard - hrubé) - černá, modrá, zelená, bordó, šedá (šedá je oblíbená u studentů FAMU
a škol zabývajících se fotografií).
Způsob naší vazby umožňuje nejen rychlou práci, ale také i případné dodatečné rozvázání vazby a výměnu
chybných stran a její opětovné svázání. Tuto službu provádíme opět v celé pracovní době bez čekání a není
potřeba se telefonicky objednávat.
Upozorňujeme na možnost tisku celých prací a to jak černobíle tak i barevně za velice příjemné ceny, kdy na
tyto práce uplatňujeme SLEVU PRO STUDENTY!
(Tato sleva se vztahuje pouze na tiskové práce, nikoli samotnou výrobu desek).

