
SITOTISK, UV - večji izdelki
Koledarji, rokovniki, ure, embalaža, vrečke

SITOTISK
Dežniki, torbe

SITO, TAMPOTISK, UV - majhni ar�kli
Svinčnik, obesek, vžigalnik, USB ključ

Unikatni toplotni prenos na tekstil:
napisi in slike; flock in flex folije

SUBLIMACIJA

DIGITALNI TISK
Dotisk na koledarje

KOLIČINA ENA BARVA VSAKA NASL. BARVA
do 50 40,- € pokličite

nad 50 – do 100 0,50 €

nad 100 – do200 0,40 €

nad 200 0,35 €

KOLIČINA CENA KOS

1 20,00 €
2 - 5 8,00 €
6 - 10 5,00 €

11 in več 3,00 €

KOLIČINA ENA BARVA VSAKA NASL. BARVA
do 100 40,- € pokličite

nad 100 – do 200 0,25 €

nad 200 – do 500 0,20 €

nad 500 0,15 €

KOLIČINA ENA BARVA VSAKA NASL. BARVA
do 50 Pavšal 40,- € pokličite

nad 50 – do 100 0,80 €

nad 100 – do200 0,60 €

nad 200 0,50 €

DODATNO:
- razstavljanje in sestavljanje izdelkov (če to zahteva delovni
proces dotiska) - 0,15€/kos

- večbarvni tisk - odvisen od tehničnih možnosti - po dogovoru

KOLIČINA CENA KOS
do 50 40,00 €

nad 50 – do 100 0,60 €
nad 100 – do200 0,50 €

nad 200 0,40 €
Za vse običajne velikosti koledarjev; velja za že pripravljene
predloge. Montaža v ceni.

drobni izdelki: svičnik, obesk, usb ključ, ipd
od 50 do 100 0,60 €

nad 100 do 300 0,50 €
nad 300 do 500 0,40 €

nad 500 0,35 €

VELIKOST CENA KOS
do 10 kos do A6 20,00 €

nad 10 do A6 (žep, rokav, ovratnik) 2,00 €
do 10 kos A6 do A4 40,00 €

nad 10 A6 do A4 (majica spredaj - zadaj) 4,00 €
*A4 do A3 (majica spredaj - zadaj) ponudba

IZDELEK CENA KOS
po izboru stranke ponudba

CENE
Vse cene do�ska so brez DDV.
Za večje količine od navedenih, cena po dogovoru.
DOTISK
Na vašo željo na�snemo logo�p oz. dogovorjeno grafično predlogo. Za
do�sk zahtevamo potrditev oblike, količine, barv, velikos� in kontrolo
vsebine na�sa z e-pošto, s podpisom izpisane skice.

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO DATOTEK
Grafični forma� za sprejem datotek: sprejemamo odprte datoteke
PDF, CDR, AI, EPS, WMF. Priloži� je potrebno tudi vse, v dokumentu
uporabljene pisave (Type 1 ali True Type), ali pisave spremeni� v vekt-
orsko obliko (Convert to Curves). Logo�pe sprejemamo izključno v
vektorski obliki zapisa. Slike naj bodo shranjene v TIFF ali JPG, v mod-
usu CMYK, z ločljivostjo 300 dpi. Za plakate je najmanjša velikost slike
92dpi pri velikos� 1:1. Če izdelujete PDF datoteko iz grafičnih pro-
gramov, uporabite standard PDF/X-3 (najmanjša možnost napak).
Dodajte 2mm za porezavo, če so podatki – slike od roba do roba (pri
koledarjih upoštevajte tudi nevidni prostor pod lis� - 8-10mm).
Datoteke iz pisarniških programov (MS Office, OpenOffice, itd) upor-
abimo samo po predhodnem ogledu in dogovoru s stranko.
Datoteke nam lahko pošljete na elektronski naslov, Wetransfer, Drop-
box-a.
Slikovni materiali se zaradi različnih nastavitev ekranov lahko zelo
razlikujejo. Svetujemo pretvorbo v CMYK barvni prostor.
V kolikor je zahtevana zelo velika barvna točnost, priporočamo
izdelavo pomanjšanega testnega izpisa (A4), ki bo potrdil pravilnost
nastavljene forme. Reklamacije na pravilnost barvnega izpisa so
možne samo ob predhodnem naročilu testnega izpisa. Cena izpisa po
veljavnem ceniku Partner-jeve storitve izpisovanja.
Slikovne predloge (logo�pi, fotografije) pri obdelavi s toplotnim
nanašanjem nekoliko spremenijo barvne tone (razlika v temperaturi,
času, podlagi). V kolikor je zahtevana velika barvna točnost, pri-
poročamo izdelavo testnega izdelka, ki bo potrdil ali ovrgel vaše za-
hteve.

DODATNO:
- razstavljanje in sestavljanje izdelkov (če to zahteva delovni
proces dotiska) - 0,25€/kos

- pri tisku na temne podlage zaračunamo dodatno podložno
barvo z odobritvĳo stranke.

*- storitev po predhodnem dogovoru s stranko

* - storitev po predhodnem dogovoru s stranko,
predloge iz arhiva Partner-ja v ceni, dodatne zahteve - po

DODATNO:
- razstavljanje in sestavljanje izdelkov (če to zahteva delovni
proces dotiska) - 0,15€/kos

- menjava barve (svetel-temen artikel-isti znak odtisa) 10,- €
- menjava artikla (ista velikost odtisa - različni artikli 10,- €

DODATNO:
- razstavljanje in sestavljanje izdelkov (če to zahteva delovni
proces dotiska) - 0,25€/kos

Osnovna postavitev do�ska je brezplačna. Oblikovanje in dodatno obdelavo logo�pov zaračunamo po dogovoru.
DOTISK

POMEMBNO!
Graviranje: samo na kovinske izdelke
Pri valjastih izdelkih - svinčnik - širina omejena na 6mm!

GRAVIRANJE
Majhni izdelki: svinčnik, obesek, USB, itd

UV unikatni tisk - CMYK + bela + lak
Steklo, porcelan, keramika, kovina, les, umetne
mase, netkani testil


