reklamní stojany
Ceník Roll up bannerů a L bannerů:
Typ

Rozměr a materiál

Objednané množství

Cena za kus bez DPH

Samostatný tisk na roll up banner

85 x 200 cm,

litý banner 440g/m2

1 ks

500 Kč

Roll up banner

včetně tisku a montáže

85 x 200 cm,

litý banner 440g/m2

1 - 5 ks

1200 Kč

Roll up banner

včetně tisku a montáže

85 x 200 cm,

litý banner 440g/m2

6 - 10 ks

1160 Kč

L - banner

včetně tisku a montáže

60 x 160 cm,

litý banner 440g/m2

1 - 5 ks

799 Kč

L - banner

včetně tisku a montáže

60 x 160 cm,

litý banner 440g/m2

6 - 10 ks

760 Kč

Specifikace výroby Roll up banneru a L banneru: tisk realizujeme na tiskárně Roland-rs
640 od předního světového výrobce wide - format tiskáren - Roland DG.
•
•
•
•
•

roll up bannery a L bannery dodáváme samostatně nebo pouze tisk či komplet včetně instalace
tiskárna zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi
vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
plnobarevný tisk
banner do roll up stojanu a L banneru - litý banner 440g/m2 s černým jádrem

Technické vlastnosti Roll up banneru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

převážně se stojan využívá jako prezentační systém
velice jednoduchá manipulace, zároveň velice lehká konstrukce
snadno složíte a přenesete či umístíte kdekoliv do prostoru kam potřebujete
celo-hliníkový stojan ve stříbrném provedení
kvalitní zaklapávací liště bez háčku
pevná hliníková skládací vzpěrná tyč
otočné stabilizační nohy
grafický banner je chráněn v hliníkovém pouzdře
prostorná polstrovaná taška

•
•

rozměr 85 x 200 cm
cena komplet zahrnuje i instalaci banneru!

Vlajky včetně prutu, tisku a ušití vlajky:

Velikost

Materiál

Cena za kus bez DPH

Cena prutu samostatně

S - 260 cm

polyester, oboustranný tisk, vč. prutu

1990 Kč

220 Kč

M - 310 cm

polyester, oboustranný tisk, vč. prutu

2100 Kč

240 Kč

L - 410 cm

polyester, oboustranný tisk, vč. prutu

2600 Kč

340 Kč

XL - 520 cm

polyester, oboustranný tisk, vč. prutu

3100 Kč

440 Kč

Podstavy s rotátory:
Kříž - 470 Kč
Deska 4 kg - 650 Kč
Bodec - 450 Kč
Vrut - 500 Kč
Vodní vak - zátěž - 180 Kč
Uchycení na stěnu - 550 Kč
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Propagační stěny:
Typ
POP UP stěna LUK

Rozměr
230 x 344 cm

včetně tisku a kufru

POP UP stěna LUK - MAGNETIC

včetně tisku a kufru

230 x 344 cm

Materiál

Cena za kus bez DPH

panely, přímý UV tisk

15 990 Kč

panely, přímý UV tisk
2 ks halogenových lampiček a prezentační pult

16 990 Kč

Tisk pro POP UP stěny vč. materiálu

230 x 344 cm

panely, přímý UV tisk

7 500 Kč

Samostatná POP UP stěn LUK
Samostatná POP UP stěn LUK - MAGNETIC

230 x 344 cm

panely bez potisku vč. kufru

8 990 Kč

230 x 344 cm

panely bez potisku
2 ks halogenových lampiček a prezentační pult

10 990 Kč

TELESKOPICKÁ STĚNA

vč. tisku - jednostranná

175 až 300cm x 100 až 240 cm

EXTRA banner, přímý UV tisk

5 900 Kč

TELESKOPICKÁ STĚNA

vč. tisku - oboustranná

175 až 300cm x 100 až 240 cm

EXTRA banner, přímý UV tisk

8 200 Kč

300 x 200 cm

EXTRA banner, přímý UV tisk

1 995 Kč

Tisk pro TELESKOPICKOU STĚNU
Samostatná TELESKOPICKÁ STĚNA

stěna vč. textilní tašky

175 až 300cm x 100 až 240 cm

5 200 Kč

Specifikace výroby UV tisk: širokoformátová tiskárna Anapurna M2050 ABF s UV vytvrzováním
nejvyšší kvality pro vnitřní a venkovní tiskové materiály. Špičková kvalitu tisku s rozlišením 1440 dpi.
•
•
•

nejmodernější technologie přímého potisku UV vytvrditelnými inkousty
špičková kvalitu tisku s rozlišením 1440 dpi
vysoká trvanlivost a barevná stálnost tisku

Technické vlastnosti POP UP STĚNY:
•
•
•
•

velikost grafiky 337,5 x 224 cm, viditelná plocha zepředu 262,5 x 224 cm
můžete měnit tvar (oblouková/rovná)
konstrukce z hliníku
sada obsahuje: hliníkovou konstrukci, lišty, plastové panely na tisk, 3M magnetickou pásku,
přepravní plastový box, který lze využít jako promo stolek.

Technické vlastnosti TELESKOPICKÉ STĚNY:
•
•
•
•

lze využít k jednostranné i oboustranné prezentaci
libovolná velikost stěny (rozsah nastavení od 100 do 300cm)
konstrukce z hliníku
sada obsahuje: hliníkovou konstrukci, transportní tašku

• rozměr 85 x 200 cm
Prezentační pulty a propagační stánky:
• cena komplet zahrnuje i instalaci banneru!
Typ

Rozměr

Materiál

Cena za kus bez DPH

Výstavní stánek vč. tisku

220 x 80 cm, šířka pultové desky 45 cm

plast, Micronda 1 cm, nábytková deska

4 100 Kč

Výstavní stánek bez tisku

220 x 80 cm, šířka pultové desky 45 cm

plast, Micronda 1 cm, nábytková deska

3 500 Kč

94 x 40 cm - průměr pultové desky

plast, Micronda 1 cm, nábytková deska

3 000 Kč

91 x 94 cm, šířka pultové desky 45 cm

plast, Micronda 1 cm, nábytková deska

3 700 Kč

Promo stolek kulatý - malý
Promo stolek - velký

Technické vlastnosti PREZENTAČNÍCH PULTŮ A PROPAGAČNÍCH STÁNKŮ:
• snadná a rychlá montáž, velký úložný prostor
• PVC panel je opatřen suchým zipem
• sada obsahuje: konstrukce, transportní tašku
• tiskárna Roland RS zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi
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• rozměr 85 x 200 cm
Stojany na letáky:
• cena komplet zahrnuje i instalaci banneru!
Typ

Rozměr

Materiál

Cena za kus bez DPH

Skládací stojan - Z

A4, výška 145 cm

hliník, plexi

2 700 Kč

Skládací stojan - C

A4, výška 157 cm

hliník, plexi

3 200 Kč

Skládací stojan - F

A4, výška 145 cm

hliník, plexi

2 990 Kč

Technické vlastnosti STOJANŮ NA LETÁKY:
• lze využít pro letáky, prospekty, katalogy, noviny a časopisy atd.
• stojan je skládací. Snadno ho tedy přenesete a nainstalujete na potřebném místě.
• sada obsahuje: konstrukce, transportní tašku
• rozměr 85 x 200 cm
Venkovní reklamní poutače:
• cena komplet zahrnuje i instalaci banneru!
Typ

Rozměr

A stojan oboustranný vč. tisku A1, šířka profilu 25 mm

Materiál

Cena za kus bez DPH

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

2 100 Kč

A stojan oboustranný vč. tisku

A2 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

1 590 Kč

A stojan oboustranný vč. tisku

B1 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

2 350 Kč

Reklamní poutač

A1 šířka profilu 33 mm

hliník + robustní ocelové nohy, vč. anti-reflexní folie, citylight

3 990 Kč

oboustranný vč. tisku

Technické vlastnosti VENKOVNÍCH REKLAMNÍCH POUTAČŮ:
• elegantní, stabilní hliníková konstrukce, snadná manipulace
• zaklapávací lišty, blesková výměna
• velice kvalitní materiál pro tisk: citylight 150g pololesk
• tiskárna Roland RS zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi
• rozměr 85 x 200 cm
Klap rámy:
• cena komplet zahrnuje i instalaci banneru!
Typ

Rozměr

Materiál

Cena za kus bez DPH

Klaprám včetně tisku

A1, šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

750 Kč

Klaprám včetně tisku

A2 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

699 Kč

Klaprám včetně tisku

A3 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

410 Kč

Klaprám včetně tisku

B1 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

990 Kč

Klaprám včetně tisku

B2 šířka profilu 25 mm

hliník vč. anti-reflexní folie, citylight

690 Kč

Technické vlastnosti KLAP RÁMŮ:
• estetické provedení z hliníku
• zaklapávací lišty, blesková výměna, dodání včetně montážního materiálu
• velice kvalitní materiál pro tisk: citylight 150g pololesk
• tiskárna Roland RS zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi

Chcete objednat větší počty kusů? Připravíme Vám individuální kalkulaci!

