Tisk technických výkresů
a projektové dokumentace

Přijímáme pouze data uložená ve formátu pdf na e-mail dtp@rychnovsky.eu nebo přes Úschovnu.
Při objednávce je nutné specifikovat počty, barevnost a příp. skládání výkresů.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte zeptat na níže uvedených kontaktech.
Data přijímáme pouze 1:1 (tzn. A2 je opravdu na A2 - ne A2 uprostřed A0 s velkými bílými okraji).
Tisk z role
barevně
pigmentový inkoust

Laserový archový tisk
formát:
maximálně SRA (320 x 450 mm), 90 g

černobíle
laser

černobíle

barevně

A4 (a násobky A4)*

10,-

6,-

A4

4,-

A4

8,-

A3

-

-

A3, SRA

5,-

A3, SRA

15,-

A2

36,-

24,-

-

-

-

-

A1

70,-

48,-

-

-

-

-

A0

130,-

80,-

-

-

-

-

* při nestandardních formátech, např. 3 A4 vedle sebe
Je potřeba zohlednit netisknutelné okraje cca 5 mm z každé strany (umístění razítka apod.)
Uvedené ceny platí pouze pro dokumenty s čárovou grafikou a pro nesesponkované podklady.
Pro sešité nebo svázané dokumenty ke kopírování stanovíme cenu individuálně podle míry ruční práce.
Ceny včetně DPH 21 %, platné k 24. 9. 2019.
Ceny jsou za neskládané výkresy. Při skládání účtujeme 0,50 Kč / A4.
Desky na výkresy: 40 Kč.

Kontakt:
Obchodní oddělení, kalkulace, doprava:
Petr Korselt, korselt@rychnovsky.eu,
mob.: 604 765 775
DTP studio, grafika, technické dotazy:
František Rychnovský, dtp@rychnovsky.eu,
mob.: 737 171 589
Provozní doba:
PO-PÁ: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 14,00

www.tiskdecin.cz

Skenování výkresů

a projektové dokumentace
Pro kopírování (tedy tisk) platí ceny z tabulky na předchozí straně. Pro kopírování a současné uložení
skenovaných materiálů do dat (zpravidla do pdf) se ceny z obou stran ceníku sčítají.
Pro skenování a následné uložení do dat platí:

Skenování A3, A4
Paušál za zakázku

30,-

Ruční skenování ze skla A4 nebo A3

10,-

Skenování z automatického podavače A4 nebo A3

3,-

Velkoplošné skenování
Paušál za zakázku

30,-

Každá načatá A4

5,-

Platí pro nesesponkované podklady.
Pro sešité nebo svázané dokumenty stanovíme cenu individuálně podle míry ruční práce.
Ceny včetně DPH 21 %, platné k 24. 9. 2019.

Kontakt:
Obchodní oddělení, kalkulace, doprava:
Petr Korselt, korselt@rychnovsky.eu,
mob.: 604 765 775
DTP studio, grafika, technické dotazy:
František Rychnovský, dtp@rychnovsky.eu,
mob.: 737 171 589
Provozní doba:
PO-PÁ: 8,00 – 11,30 a 12,30 – 14,00

www.tiskdecin.cz

