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NABÍZENÉ SLUŽBY:



ČERNOBÍLÉ I PLNOBAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ



DIGITÁLNÍ KOPÍROVÁNÍ A TISK



VELKOFORMÁTOVÉ ČERNOBÍLÉ I PLNOBAREVNÉ KOPÍROVÁNÍ A TISK



VAZBY KROUŽKOVÉ,DRÁTĚNÉ,NÁSUVNÉ, KNIŽNÍ, DIPLOMOVÉ PRÁCE



LAMINOVÁNÍ



SKENOVÁNÍ



ZÁLOHOVÁNÍ DAT NA CD a jiná media



PRODEJ MATERIÁLU

Knižní vazby diplomových prací
Ceny jsou uvedeny včetně 2 řádků potisku desek,
Do termínů jsou počítány pouze pracovní dny.

Typ vazby

Použitý materiál

Cena Kč
- cena včetně DPH10%

Knižní vazba
3 dny
Ruční ražba desek

Imitace kůže
-různé barvy

195,-

Knižní vazba
3 dny
Digitální potisk desek

Hlazená imitace kůže
-různé barvy

195,-

Knižní vazba
do druhého dne
Ruční ražba desek
Zadání práce do14.00

Imitacekůže
-různé barvy

265,-

Knižní vazba
do druhého dne
Digitální potisk desek
Zadání práce do 14.00

Hlazená imitace kůže
-různé barvy

265,-

Imitace kůže
-různé barvy

265,-

Knižní vazba online
do druhého dne
Ruční ražba desek
www.taran.cz
Zadání práce do 12.00

Knižní vazba online
do druhého dne
Hlazená imitace kůže
Digitální potisk desek
-různé barvy
www.taran.cz
Zadání práce do 12.00
Desky „předem“
Ruční i digitální potisk
Imitace kůže
I na www.taran.cz
- různé barvy
Zadání desek minimálně
Vazba s kovovým hřbetem
2 pracovní dny předem
Svázání práce na počkání do předem zhotovených desek

265,-

240,- (DPH 21%)

60,- (DPH 21%)

Speciální plátno – různé barvy
( jen pro ruční ražbu desek, nelze pro desky „předem“)

Expres
-přijetí práce na provozovně do 10.00 - zhotovení 16.00
-přijetí práce online do 9.00 - zhotovení 16.00

příplatek 100,-

příplatek 195,-

Výměna 1 listu

25,-

Výměna celého obsahu

100,-

Kartonová vazba – průhledná folie,zadní karton

150,-

Knižní vazba pouze 1 ks

příplatek 100,-

Další řádek tisku na deskách navíc – do 16 cm délky
Potisk hřbetu
Další řádek tisku na deskách navíc při zadání expres

30,70,35,-

Kapsa na přílohy A5 - karton ( do šíře 1 cm )

45,-

Kapsa na přílohy A5 - jipax, plátno ( do šíře 1 cm )
(nelze pro desky „předem“)

65,-

Pásek na přílohy – karton ( do šíře 0,5 cm )

25,-

Pásek na přílohy - jipax, plátno ( do šíře 0,5 cm )
(nelze pro desky „předem“)

45,-

Kapsa na CD - průsvitná

15,-

Spisové desky s tkanicí - Jipax( řádky nejsou v ceně )

250,-

Spisové desky s tkanicí – Plátno ( řádky nejsou v ceně )

310,-

Vazba s chlopněmi pro přílohy do 1,5 cm - Jipax
( řádky nejsou v ceně )

369,-

Vazba s chlopněmi pro přílohy do 1,5 cm – Plátno
( řádky nejsou v ceně )

469,-

Vazba s boxem pro přílohy nad 1,5 cm - Jipax
( řádky nejsou v ceně )

495,-

Vazba s boxem pro přílohy nad 1,5 cm – Plátno
( řádky nejsou v ceně )

595,-

Knižní vazba pouze 1 ks

příplatek 100,-

Ceny tisku a kopírování pro DIPLOMOVÉ PRÁCE
(ceny včetně 21 % DPH, platí pro papír 80 g/m2)
Barevný tisk a kopírování A4/1
Černobílý tisk a kopírování A4/1

8,-

1,80

