CENÍK 2016

Příborská 1473
738 02 Frýdek-Místek, CZ
Tel.: +420 558 441 170
Fax: +420 558 441 179
www.mpm-quality.cz
e-mail: obchod@mpm-quality.cz

SLUŽBY

Tento ceník je určen pouze pro zboží dodávané firmou MPM-QUALITY v.o.s.
Ceník služeb je pouze orientační, přesná cena se stanoví až po zadání motivu a materiálu.
MPM-QUALITY v.o.s. si vyhrazuje právo individuální kalkulace cen, termínů a služeb pro zboží dodané zákazníkem, dále si
firma MPM-QUALITY v.o.s. vyhrazuje právo (možnost) nepřijmout zakázku dodaného zboží z důvodu naplnění technologických kapacit.
V případě dodání nevybaleného dodaného zboží je zákazníkovi účtováno balné ve výši 50,- Kč za každou krabici.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

>> TAMPONTISK PŘEDMĚTŮ Z KŮŽE, PAPÍRU, PLASTŮ <<
Množství

1 barva

2 barvy

3 barvy

4 barvy

1 – 100 ks

paušál 350,- Kč

paušál 600,- Kč

paušál 900,- Kč

paušál 1200,- Kč

101 – 300 ks

2,80 Kč

4,00 Kč

5,20 Kč

6,40 Kč

301 – 400 ks

1,80 Kč

2,90 Kč

4,00 Kč

5,10 Kč

401 – 500 ks

1,50 Kč

2,50 Kč

3,50 Kč

4,50 Kč

501 – 1000 ks

1,20 Kč

1,90 Kč

2,60 Kč

3,30 Kč

1001 – 5000 ks

0,90 Kč

1,50 Kč

2,10 Kč

2,70 Kč

5001 ks a více

0,80 Kč

1,40 Kč

2,00 Kč

2,60 Kč

K této částce se připočítává:
Maximální tisknutelná plocha do průměru 65 mm.
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
– cena za výrobu klišé – 250,- Kč/1 barva, při opakované stejné zakázce se již klišé neúčtuje
– technologická příprava – 150,- Kč/1 barva, účtuje se jen při opakované zakázce
Při potisku barevných předmětů (černých, modrých, zelených, červených, žlutých a jejich odstínů) je nutné pro dodržení přesného odstínu
dle PANTONE provést podkladový tisk. Cena podkladového tisku odpovídá ceně další barvy.

>> TAMPONTISK PŘEDMĚTŮ Z KOVU, SKLA, GUMY <<
Množství

1 barva

2 barvy

1 – 100 ks

paušál 450,- Kč

paušál 900,- Kč

101 – 300 ks

3,60 Kč

7,20 Kč

301 – 400 ks

2,30 Kč

4,60 Kč

401 – 500 ks

1,90 Kč

3,80 Kč

501 – 1000 ks

1,60 Kč

3,20 Kč

1001 – 5000 ks

1,20 Kč

2,40 Kč

5001 ks a více

1,00 Kč

2,00 Kč

K této částce se připočítává:
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
– cena za výrobu klišé – 250,- Kč/1 barva, při opakované stejné zakázce se již klišé neúčtuje
– technologická příprava – 150,- Kč/1 barva, účtuje se jen při opakované zakázce

Dvoubarevné a vícebarevné tisky je
nutno předem konzultovat z důvodu
technologické proveditelnosti.

Při potisku barevných předmětů (černých, modrých, zelených, červených, žlutých a jejich odstínů) je nutné pro dodržení přesného odstínu
dle PANTONE provést podkladový tisk. Cena podkladového tisku odpovídá ceně další barvy.

>> TERMOSUBLIMAČNÍ POTISK HRNKŮ <<
Množství

Cena potisku za ks

1 – 10 ks

40,00 Kč

11 – 50 ks

35,00 Kč

51 – 100 ks

30,00 Kč

101 ks a více

25,00 Kč

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 400,- Kč/hod.
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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SLUŽBY

Tento ceník je určen pouze pro zboží dodávané firmou MPM-QUALITY v.o.s.
Ceník služeb je pouze orientační, přesná cena se stanoví až po zadání motivu a materiálu.
MPM-QUALITY v.o.s. si vyhrazuje právo individuální kalkulace cen, termínů a služeb pro zboží dodané zákazníkem, dále si
firma MPM-QUALITY v.o.s. vyhrazuje právo (možnost) nepřijmout zakázku dodaného zboží z důvodu naplnění technologických kapacit.
V případě dodání nevybaleného dodaného zboží je zákazníkovi účtováno balné ve výši 50,- Kč za každou krabici.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

>> VÝROBA CIFERNÍKU VČETNĚ MONTÁŽE HODIN <<
Množství

Cena

Grafická příprava

1 – 20 ks

90,00 Kč

500,- Kč/hod.

21 – 50 ks

70,00 Kč

500,- Kč/hod.

51 – 100 ks

60,00 Kč

101 – 200 ks

50,00 Kč

201 ks a více

individuálně

ZDARMA

Ciferník plně barevný tištěný technologií ofset, laser, inkoust.
Těmito technologiemi nelze provádět potisk zlatou a stříbrnou barvou!

>> VÝROBA CIFERNÍKU VČETNĚ MONTÁŽE HODINEK <<
Potisk ciferníků hodinek se řeší individuálně dle zadaného motivu a typu hodinek.

>> RAŽBA <<
Množství

Cena raznice

Cena

1 – 50 ks

paušál 600,- Kč

51 – 500 ks

10,00 Kč

501 – 1000 ks

8,00 Kč

1001 – 2000 ks

6,00 Kč

2001 ks a více

Cena raznice se stanovuje individuálně
dle použitého materiálu raznice.
Při opakované stejné zakázce se již
raznice neúčtuje.

individuálně

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 400,- Kč
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.

>> POTISK DEŠTNÍKŮ SÍTOTISKEM <<
Množství

1 barva

2 barvy

3 barvy

1 – 50 ks

26,00 Kč

38,00 Kč

51,00 Kč

51 – 100 ks

22,00 Kč

34,00 Kč

48,00 Kč

101 – 300 ks

19,00 Kč

30,00 Kč

45,00 Kč

301 – 500 ks

17,00 Kč

29,00 Kč

41,00 Kč

501 – 1000 ks

14,00 Kč

26,00 Kč

39,00 Kč

1001 ks a více

13,00 Kč

23,00 Kč

36,00 Kč

Tisková matrice se účtuje 500,- Kč za každou barvu. Nad 1001 ks deštníků se tisková matrice neúčtuje.

>> PÍSKOVÁNÍ <<
Cena se stanovuje individuálně podle složitosti motivu, tvaru a druhu materiálu.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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SLUŽBY

Tento ceník je určen pouze pro zboží dodávané firmou MPM-QUALITY v.o.s.
Ceník služeb je pouze orientační, přesná cena se stanoví až po zadání motivu a materiálu.
MPM-QUALITY v.o.s. si vyhrazuje právo individuální kalkulace cen, termínů a služeb pro zboží dodané zákazníkem, dále si
firma MPM-QUALITY v.o.s. vyhrazuje právo (možnost) nepřijmout zakázku dodaného zboží z důvodu naplnění technologických kapacit.
V případě dodání nevybaleného dodaného zboží je zákazníkovi účtováno balné ve výši 50,- Kč za každou krabici.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

>> LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ HLINÍKOVÝCH KULIČKOVÝCH PER <<
Množství

Cena

1 – 50 ks

4,90 Kč

51 – 100 ks

3,90 Kč

101 – 300 ks

1,90 Kč

301 – 500 ks

1,50 Kč

501 – 1000 ks

1,30 Kč

1001 – 3000 ks

1,20 Kč

3001 – 5000 ks

1,10 Kč

5001 – 10000 ks

0,95 Kč

10001 ks a více

individuálně

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 250,- Kč
(cena se může lišit podle náročnosti a umístění loga)
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
Tento ceník je platný pouze pro hliníková kuličková pera
s eloxovaným povrchem a další drobné předměty, otvíráky,
klíčenky apod. se stejnou povrchovou úpravou a je určen
pouze pro zboží firmy MPM-QUALITY v. o. s.
Zakázky určené na gravírování rotačním laserem budou
kalkulovány individuálně.

>> LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ KOVOVÝCH KULIČKOVÝCH PER <<
Množství

Cena

1 – 50 ks

8,00 Kč

51 – 100 ks

6,60 Kč

101 – 300 ks

3,20 Kč

301 – 500 ks

2,50 Kč

501 – 1000 ks

2,20 Kč

1001 – 3000 ks

2,00 Kč

3001 – 5000 ks

1,90 Kč

5001 – 10000 ks

1,60 Kč

10001 ks a více

individuálně

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 250,- Kč
(cena se může lišit podle náročnosti a umístění loga)
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
Tento ceník je platný převážně pro nerezová kovová kuličková pera
s lakovaným, tvrzeným apod. povrchem (neeloxovaným) a další
drobné předměty, otvíráky, klíčenky apod. se stejnou povrchovou
úpravou a je určen pouze pro zboží firmy MPM-QUALITY v. o. s.
Zakázky určené na gravírování rotačním laserem budou
kalkulovány individuálně.

>> LASEROVÉ GRAVÍROVÁNÍ OSTATNÍCH PŘEDMĚTŮ <<
Množství

Cena 0 – 5 cm2

1 – 100 ks

8,00 Kč

Cena 5,1 – 10 cm2 Cena 10,1 – 15 cm2 Cena 15,1 – 20 cm2

14,00 Kč

20,00 Kč

25,00 Kč

Za další cm2 navíc

individuálně

101 – 200 ks

7,50 Kč

13,50 Kč

19,00 Kč

24,00 Kč

individuálně

201 – 300 ks

7,00 Kč

13,00 Kč

18,00 Kč

23,00 Kč

individuálně

301 – 500 ks

6,50 Kč

12,50 Kč

17,50 Kč

22,00 Kč

individuálně

501 – 1 000 ks

6,00 Kč

12,00 Kč

17,00 Kč

21,00 Kč

individuálně

1 001 ks a více

individuálně

individuálně

individuálně

individuálně

individuálně

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 250,- Kč (cena se může měnit podle náročnosti a umístění loga)
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
Zakázky určené pro gravírování rotačním laserem budou kalkulovány individuálně.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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SLUŽBY

Tento ceník je určen pouze pro zboží dodávané firmou MPM-QUALITY v.o.s.
Ceník služeb je pouze orientační, přesná cena se stanoví až po zadání motivu a materiálu.
MPM-QUALITY v.o.s. si vyhrazuje právo individuální kalkulace cen, termínů a služeb pro zboží dodané zákazníkem, dále si
firma MPM-QUALITY v.o.s. vyhrazuje právo (možnost) nepřijmout zakázku dodaného zboží z důvodu naplnění technologických kapacit.
V případě dodání nevybaleného dodaného zboží je zákazníkovi účtováno balné ve výši 50,- Kč za každou krabici.
U zakázek s vyšší časovou náročností balení bude balné započítáno individuálně.

>> UV TISK <<
Množství

Cena/1 barva

1 – 50 ks

paušál 400,- Kč

51 – 100 ks

3,80 Kč

101 – 300 ks

2,90 Kč

301 – 500 ks

2,70 Kč

501 – 1000 ks

2,50 Kč

1001 ks a více

individuálně

K této částce se připočítává:
– technologická příprava – 300,- Kč
(cena se může lišit podle náročnosti a umístění loga)
– grafická příprava – 500,- Kč/hod.
Tento ceník je platný pouze pro kuličková pera, otvíráky, klíčenky
a další drobné předměty z pevných materiálů (nikoliv textil) a je
určen pouze pro zboží firmy MPM-QUALITY v. o. s.
Velkoformátový tisk nebo potisk větších předmětů bude kalkulován
individuálně podle náročnosti.

Při potisku barevných předmětů (černých, modrých, zelených, červených, žlutých a jejich odstínů) je nutné pro dodržení přesného odstínu
provést podkladový tisk. Cena podkladového tisku odpovídá ceně další barvy.
Výsledný odstín potisku se může lišit od požadovaného odstínu PANTONE.

>> VÝŠIVKA <<
Množství

Technologická příprava

Manipulační taxa za ks

Sazba každých 1000 stehů

1 – 5 ks

20,00 Kč

5,00 Kč

5,00 Kč

5 – 20 ks

ZDARMA

5,00 Kč

5,00 Kč

20 ks a více

ZDARMA

5,00 Kč

5,00 Kč

>> CENA VYŠÍVACÍHO PROGRAMU <<
Jednotná sazba 80,00 Kč za každých 1000 stehů, maximálně však 1 000,- Kč
V případě nedodání předlohy v křivkách účtujeme grafickou přípravu 500,- Kč/hod.
Při opakované stejné zakázce se vyšívací program již neúčtuje, v případě změny
velikosti výšivky se cena vyšívacího programu stanovuje individuálně.

Pravidla pro zasílání podkladů na zpracování potisku reklamních předmětů
–
–
–
–

tiskové podklady ve vektorech - formáty CDR (Corel Draw), AI (Adobe Ilustrator) nebo EPS, PDF (vektorově v Acrobatu)
veškeré texty převedené do křivek, v případě, že nejsou texty v křivkách, přiložit použité fonty
barvy pouze CMYK nebo PANTONE – přiložit případně logomanuál
obrazové podklady – obecně platí, že snímek by měl mít při tiskové velikosti do formátu A4 rozlišení 300 dpi (dots per inch – tj. bodů na
palec), barevný prostor RGB nebo CMYK, ve formátu tif, psd nebo jpg (s žádnou nebo minimální kompresí)
– neručíme za dodané tiskové podklady, které nejsou graficky zpracovávány v našem grafickém studiu a pouze se předávají do tisku
(barevnost, přechody apod.)
– zcela nevhodná je jakákoliv bitová mapa a rastr a podklady zpracované ve WORD a EXCEL. V případě, že podklady budou dodány jako
nevyhovující, účtujeme poplatek dle hodinové sazby.

Podklady pro zpracování tištěné reklamy např. letáku
1. Texty – napsané ve Wordu nebo v jiném textovém programu, volně plynoucí, bez zbytečných formátovacích úprav.
2. Fotografie – uložené zvlášť, mimo vlastní text, v digitální podobě, rozlišení 300 dpi, barevný prostor RGB nebo CMYK, ve formátu TIF,
PSD nebo JPG (s žádnou nebo minimální kompresí).
3. Značky a výkresy – zásadně ve vektorech (CDR, AI, EPS, PDF), na velikosti a rozlišení v tomto případě nezáleží.

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Datum vydání 8. 3. 2016

