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Weboldal: www.kristalyfoto.hu
Lakossági nagynyomtatás szolgáltatás árlista
Fóliaanyag (1) (2)

Zászlóanyag (1) (2)

Fényes öntapadó fólia (80 mikron)
4700 Ft / m2
104 cm-es nyomtatási szélesség, kültéri felhasználás
Fényes átlátszó öntapadó fólia (80 mikron)
4700 Ft / m2
104 cm-es nyomtatási szélesség
Fényes öntapadó fólia (135 mikron)
9900 Ft / m2
60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség
Gyöngy fényű öntapadó fólia (100 mikron)
9900 Ft / m2
60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség
Autó öntapadó fólia (80 mikron)
9900 Ft / m2
135 cm-es nyomtatási szélesség, permanens ragasztó, kültéri felhasználás, enyhén ívelt felületre, öntött
anyagú
Fényes átlátszó öntapadó fólia (120 mikron)
9900 Ft / m2
60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség
Átvilágítható fólia (210 mikron)
9900 Ft / m2
104 cm-es nyomtatási szélesség, átvilágítható, kültéri felhasználás, poliészter film, karc és vízálló
Fényzárós fólia (220 mikron)
9900 Ft / m2
104 cm-es nyomtatási szélesség, polipropilén, karc és vízálló, kihúzható kiállítórendszerhez, méret stabil
Perforált ablakfólia (200 mikron)
9900 Ft / m2
135 cm-es nyomtatási szélesség, permanensragasztó, UV álló réteg, fekete hátoldal, kültéri felhasználás,
1,5 mm-es perforáció méret
Ponyvaanyag (1) (2)
Ponyva (500 g / m2)
7300 Ft / m2
107 cm és 158 cm-es nyomtatási szélesség, magas szakítószilárdságú, "B1, M2" tűzállóság, UV álló réteg,
mérsékelten átvilágítható, gombásodás gátló réteg
Vászonanyag (1) (2)
Festővászon (340 g / m2)
7300 Ft / m2
135 cm, 152 cm-es nyomtatási szélesség, poliészter és pamutanyagú
Festővászon (260 g / m2)
7300 Ft / m2
105 cm-es nyomtatási szélesség, poliészter és pamutanyagú

(1)

Zászló (200 g / m2)
7300 Ft / m2
100 cm-es nyomtatási szélesség,"B1" tűzállóság, 100 % poliészteranyagú
Papíranyag (1) (2)
Plakátpapír (130 g / m2)
104 cm, 135 cm és 160 cm-es nyomtatási szélesség
Fotópapír (200 g / m2)
135 cm-es nyomtatási szélesség
Fényes fotópapír (250 g / m2)
42 cm-es és 60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség
Gyöngyfényű fotópapír (250 g / m2)
42 cm-es és 60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség
Fényes fotópapír (285 g / m2)
60 cm-es nyomtatási szélesség, ultra fehér, prémiumminőség
Gyöngyfényű fotópapír (285 g / m2)
60 cm-es nyomtatási szélesség, prémiumminőség

4100 Ft / m2
4700 Ft / m2
8700 Ft / m2
8700 Ft / m2
9300 Ft / m2
9300 Ft / m2

Egyéb árak (2)
Védőfólia (120 mikron)
2500 Ft / m2
100 cm-es szélesség, UV álló réteg, karc és vízálló, kültéri felhasználás
Kasírozás
6500 Ft / m2
100 cm és 200 cm-es szélesség, UV álló réteg, karc és vízálló, kültéri felhasználás, habkarton anyagú
Feszítőkeret
1800 Ft / fm
1,5 cm-es és 2,5 cm-es mélység, fenyőanyagú
Ponyvagyűrűzés
200 Ft / db
1 cm-es és 1,5 cm-es átmérő, fémanyagú
Rögzítő sín
2490 Ft / fm
300 cm-es hosszúság, 3 cm-es profil magasság, pattintós szerkezet, eloxált alumínium anyagú
Akasztó
150 Ft / db
fekete színű, műanyag anyagú
Végzáró
200 Ft / db
fekete színű, műanyag anyagú

Nyomtatás esetén az anyag nyomtatási szélessége alapján számítjuk a m2 árakat, a "hulladék" miatt.
(2)
Expressz határidővel történő rendelés esetén az árak 30 %-kal emelkednek.
Az árlista 2016. július 4.-től érvényes. Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.

