
Вид послуги
Вартість дизайнерської 

доробки, 

у.о./зображення

Друк готових макетів __

Друк макету з фотобанку 

"shutterstock.com"
14,00*

Друк з індивідуальною розробкою 

макетів (лого, власний малюнок, 

фото тощо)
28,00**

Кольоропроба (формат А4 - 210мм х 

297мм )
28,00**

Важливо пам'ятати!!!

Ціни наведено в у.о. в рекламних цілях, оплата проводиться у гривнях за комерційним курсом.

Компанія не несе відповідальності за якість транспортування вантажу логістичними компаніями. Страховка вантажу виконується по запиту та за рахунок Замовника.

Надсилаєте бажаний  файл 35,00

35,00

Обираєте зображення в фотобанку "shutterstock.com"  та повідомляєте його id 44,10

Надсилаєте бажаний файл 35,00

ЛАТЕКСНИЙ ДРУК НА ТКАНИНАХ ДЛЯ РОЛЕТ

Необхідна характеристика зображення
Вартість друку, 

у.о./м
2

Для нанесення принта використовуються тканини з поліестера типу А MAXI та BERLIN. Максимальна ширина друкованого зображення – 1580 

мм.

* - послуга передбачає внесення індивідуальних коректив та доробок 

макету (лише за побажанням замовника).

**- послуга передбачає внесення індивідуальних коректив та доробок 

макету (за замовчуванням). 

Надісланий макет має відповідати таким вимогам:

-  якість зображення не менш ніж 300 dpi;

- формат файлу: .tif або .psb.;

- кольоровий профіль зображення: U. S. Web Coated (SWOP) v2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

- надсилаєте посилання на файлообмінник, де знаходиться готовий макет

Сертифікат UL ECOLOGO (UL 2801) свідчить про те, що чорнило відповідає найсуворішим критеріям у галузі охорони здоров'я та захисту навколишнього середовища ( див. ul.com/EL). 
Латексні чорнила HP мають сертифікат GREENGUARD Children & SchoolsSM (див. greenguard.org).

Друк латексним чорнилом – одна з недавніх інноваційних новинок на ринку виробництва рекламних конструкцій. 
Це пояснюється високим ступенем екологічної безпеки латексного чорнила, створеного на водній основі, в якій 

розчинений штучний полімер – латекс. 
Таке чорнило містить у своєму складі мінімум легких речовин і практично не має запаху.

Якщо Ви замовляєте тканинні ролети з фотодруком, то в розрахунок площі 
зображення, що наноситься, йде ширина і висота виробу незалежно від 
розміру малюнка (мін. 0,5 м2). При замовленні відрізу тканини з фотодруком –
тканину необхідно замовити із запасом.


