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butterflhd
SERVICES

KALKULACE - Cenová nabídka - návrh
Tiskové materiály do objektu nové budovy

A) POLEPY STĚN A PŘÍČEK
Wallwrap polepy na stěny (polepy
laminace mat
tsk 4/0
včetně lepení
plochy:
lx 1700x2750mm
3x 13 60x2160mm
2x 2090x2160mm
2x 3400x2160mm
lx 2640x241 Omm
lx 1720x2840mm
lx 2718x2840mm
lx 3575x2600mm
lx 2905x2600mm
lx 1935x2600mm
lx 6490x2750v
celkem 96m2
cena celkem vč. instalace: 88 600,- Kč bez DPH
Samolepky na regály a posuvné dveře z MDF
materiál: pvc samolepka polymer
laminace mat
tisk 4/0 cmyk
polep
rozměr a náklad:
600x2460mm - 24ks
600x2370mm - l3ks
1050x2460mm- 2ks
celkem 59m2
cena celkem vč. instalace: 52 775,- Kč bez DPH
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butterflhd
SERVICES

B) Tapety do místností knihovny a vedení města (M + N)
TAPETA 1)
typ: LLESTRAS I TIPOS 1990-1 (ROOl)
role: 53cm x lOm
plocha: 4290x1300cm a 7800x2750
TAPETA2)
typ: CIUTAT 1998-1 (ROO l)
role: 53cm x l Om
plocha: 5010x2850cm a 4000x2850cm
cena tapety: 32 775,- Kč bez DPH
+cena instalace: orientačně 15.000,- Kč bez DPH

C) 3D nápisy (I)
Nápisy na stěnu - verze 3D
grafika- folie Avery 500 nalepená na desce (Forex 5mm)
frézování tvaru
177x85 =lx
177x54 =lx
cena: 10.100,- Kč bez DPH
+ instalace 2500,- Kč bez DPH

řezaná

D ) Popisky dveří
1) 210xl32 mm = 286,- Kč/ks bez DPH
(velikost vloženého papíru 119mm)
+instalace (100,- Kč /ks bez DPH
+vložené tisk (20,- Kč/ks bez DPH
+nový grafický návrh (jednorázově): 5000,- Kč
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E) Grafická příprava podkladů pro tisk panelů
cena vychází z dodaných podkladů.

orientačně

20.000 Kč bez DPH

F) Tisky v rámech (S)
Alu rám Nielsen s paspartou
formát: 50x70 cm
počet ks: 22 ks
odkaz: https://www.nielsen.cz/accent-wood-SO-x-70-cerna
cena: 670,- Kč/ks bez DPH
+vložené tisky (litopaper apod.) 250,- Kč/ks bez DPH
(bez přípravy grafiky nebo dodání graf. podkladů)
G) Řezaná grafiak - plotr - citát (J) + navigační systém (I) + popisky dveří (A+ F)
Plotrový řezaný nápis na stěně - CITÁT
černá matná folie
rozměr cca 4x0,5 m
Výroba a instalace: 3600 Kč + dph
Plotrový řezaný nápis na stěně- NAV.SYSTÉM
matná folie
rozměr cca l,Sxl m
Výroba a instalace: 3200 Kč + dph
Plotrové řezané nápisy - popisky dveří
matná folie
rozměr cca 50xl Ocm
24+2 ks
Výroba a instalace: 8200 Kč + dph
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