ТОВ "ГлобалСпецОпт"

вул. Сухоярська, 16, м. Біла Церква
09100, Київська область
тел. (067)537-44-53; (095)910-34-65;
(04563)6-42-00
www.globalprint.net.ua

e-mail: globalprint0214@gmail.com

Ваш менеджер: Оксана (096)961-57-43

Прайс 10.01.2018
Вартість друку без врахування матеріалів за 1 м² одним
шаром (CMYK), грн

e-mail: Oksana.globalprint@gmail.com

Опт
Роздрібна
(від 10 м²)
ціна

Великий опт (від 30 м²)

Плівка самоклей., Пластик, ПВХ, Полістирол, Полікарбонат

275

260

230

Акрил: молочний, прозорий, димчастий ,композитний алюміній

295

280

250

Акрил: золото дзеркальне, срібло дзеркальне, МДФ, Холст

325

295

265

Скло, дзеркало, ДСП, плитка керамічна

420

390

365

Фарбування в один колір

350

320

300

Художнє фарбування

500

460

420

Одностороннє матування

120

100

85

Художнє матування

260

235

220

Ламінація плівкою оракал

100

90

80

* Мінімальне замовлення від 0,3 м² (замовлення меншою площею рахується як за 0, 3 м²)

*Якщо для друку вимагається додатковий прошарок (CMYK, білий), то за кожний шар плюс 105 грн/м²
*Ціни можуть змінюватись відповідно до курса валют
* Націнка на друк 30 %, коли розмір матеріалу перевищує довжину 2800 мм, або 2,5 м²
* Термін виконання: під ключ (з нашим матеріалом) -від 7 до 14 днів, друк наданого матеріалу - від 3 до 10 днів
* Термінове виконання - націнка 30%
Технічні характеристики сировини:
Робоча поверхня: ширина - 1750 мм, довжина - не обмежена.
Максимальна товщина матеріала - 30 мм.
Максимальна вага матеріала - 40 кг.

Зразки робіт, каталог безкоштовних зображень:

http://globalprint.net.ua/

Платні зображення на фотобанках:
Shutterstock, Fotolia, Depositphotos, otrisovki.ru Вартість за 1 шт від 100 до 400 грн
Пропонуємо широкоформатний УФ-друк на будь-яких матеріалах.
Пропонуємо Вам взаємовигідну співпрацю в області друку на склі, ПВХ, акрилі, полікарбонаті, меблевих фасадах, наочноінформаційних стендах і вивісках як альтернативу плівковому способу переносу зображень. Область застосування УФдруку : виробництво корпусних меблів - кухні (фотодрук на меблевих фасадах, фартухах (скіналі), стільницях, столах і
стільцях та інших елементах), вітальні, ванні кімнати (друк на душових кабінках, на керамічній плитці), дитячі кімнати,
шафи-купе, в тому числі міжкімнатні перегородки та двері, інтер'єр вікон (імітація вітражів) , стін ( декоративні панно на
деревинні, пластику, склі, керамічній плитці), стелі (натяжні, підвісні). Пропонуємо уф-друк для рекламних цілей: для
розміщення зображень та тексту на вітринах торгових точок, на облицювальних матеріалах для зовнішнього та
внутрішнього використання,на банерах і т.д.
УФ - чорнила мають високу стійкість до факторів зовнішнього впливу. Вони значно стійкіші від вигорання, порівняно з
сольвентними чорнилами, не розчиняються в розчинниках і воді. Крім того, дані чорнила мають високе покриття (низьку
прозорість), що дозволяє отримувати насичені і яскраві зображення, що працюють на просвіт. УФ - чорнила екологічні.
Ця перевага дає можливість друкувати УФ - чорнилом на предметах і товарах із підвищеними санітарними вимогами.

