20/01/16
м. Львів, вул. Сахарова, 7,

Тел. (032) 244-33-00,
098-642-39-49, 067-679-39-49
www.bigdruk.com
Ціні в у.о. з урахуванням ПДВ . 1 у.о.= комерційному курсу долара США на момент розрахунку

При великих замовленнях можливі знижки!
Сублимація на тканині (флаги, постери, плакати, інтер’єрні елементи)
№ п/п

Назва

Ціна, у.о./м кв

Тканина типу сітка, поліестер тонкий, габардин тонкий (тканина
1

буває шириною 1,50м та 1,60м (задрук 1,40м і 1,50м, відповідно)

9,00

Тканина типу атлас 350 г/ м кв (тканина буває шириною 1,50м
2
3
4

(запечатка 1,40м )

Матеріал замовника (лише синтетичні тканини)

9,00
7,00

Тканина жовто-синя, двостороння, ширина 1,50м, ціна за 1 м п

8,00

Важливо! Ціни на 1-3 позиція полані з урахування односторонього друку. На другу сторону перебивається
50% інформації. При перенесенні зображення на тканину є усадка тканини, на 1 м приблизно 5 см. Це
необхідно враховувати при розробці макету

Готові вироби на тканині, ціни в у.о. /штука
Прапорець (креп-сатін) (прапорець на пластмасовій палочці)
0-100 шт.
101-500 шт.
Тканина
0,25
0,22
Креп-сатин, атлас + 0,03
0,30
0,27
Креп-сатин, атлас + 0,04
0,35
0,32
Креп-сатин, атлас + 0,05
Подставки рожкові пластмасові для прапорців
1-рожкові
0,45
0,35
0,30
2-рожкові
0,50
0,40
0,35
3-рожкові
0,55
0,45
0,40
з присоскою для авто
0,30
0,27
0,22
розміри
Прапорець 10х20 см
Прапорець 12х22 см
Прапорець 14,5х24 см

Подушка 40*40 см (наволочка (габардин, атлас) з замком +подушка (в середині синтепон)
1 штука
2-10 штук
> 10 штук
авто
одностороння
9,50
8,70
8,00
11,00
10,00
9,50
двустороння
Друк на футболках повноколірний*
1 шт.
До 10 шт.
Більше 10 шт.
4,00
3,00
2,50
друк до А4 формату
4,50
3,90
3,50
друк до А4 формату з плотерною порізкою
7,50
4,90
5,00
друк до А3 формату
8,00
6,90
6,00
друк до А3 формату з плотерною порізкою
2,22
2,15
2,04
прямий друк 1 строна
*Ціни вказані без вартості футболки. Футболка — 4 у.о. За 1 шт.
Нестандартна продукція (подушки, серветки, скатертини) рахуються окремо
Вартість мінімального замовлення 20 грн.

Широкоформатний друк сольвентний
Сольвентний друк (чорнила на основі розчинника) максимальна ширина друку до 3200 мм. Зображення
більшого розміру ми робимо суцільним за допомогою зварки. Готове зображення стійке без додаткових
заходів до UV, вологи, пилу, механічних впливів.
Постер 6х3 м на папері
водостійкому
6х3 м
11 у.о.
1,20х1,80 м
1,5 у.о.
№ п/п

Банер 6х3 м
непросвітний
80 у.о.
70 у.о.

Банер 6х3м
просвітний

Сіті 1,20х1,80 м

90 у.о.

4,5 у.о.

Назва

Ціна, у.о./м кв

ДРУК
1
2

Папір постерний (ббс)
Папір просвітний

2,00
2,50

3

Самоклеюча плівка
Самоклеюча плівка з чoрною основою НОВИНКА!
4
5
Самоклеюча плівка (в-во Китай)
6
Плівка Ritrama Rijet 75 (полімер. для авто.), RI-MARK (на просвіт)
7
Самоклеюча плівка One Vision (самоклеюча плівка з отворами)
8
Банер 500 г/м.кв. (литий)
9
Банер 440 г/м.кв.(ламінований)
10
Банер просвітний
11
Банер «blockout» друк з однієї сторони
13
Сітка банерна
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ
1
Набиття кілець для монтажу, шт
3
Встановлення пластмасових планочок, м п.
4
Зварювання банерної тканини, м п
5
Підготовка макету до друку
6
Макетування, зміни в макеті
7
Ламінація (максимальна ширина 1,60 м), м кв ** глянець (мат.)
8
Прикатка зображення до твердої основи (без вартості основи)
9
Пластик 3 мм, м кв
10
Монтаж банерів
11
Сканування (ширина 91 см), А1 формат
12
Плотерна порізка (без вартості плівки), м кв, у.о.
** Мінімальне замовлення 1 м кв
*** Ціна у грн. На додаткові послуги може змінюватись залежно від курсу
Ціни на друк подані для зображень, які розміщуються на стандартних ширинах матеріалах.
Вартість мінімального замовлення 20 грн.

5,00
7,00
4,50
13,00
10,00
5,50
4,50
6,00
7,00
5,50
В грн.***
2,00
25,00
15,00
договірна
договірна
50,00
70,00
120,00
договірна
Від 5 грн.
2,00

Широкоформатний друк екосольвентний (фотографічної якості)
Малий розмір крапки дає можливість відтворювати дрібні деталі, обличчя.
А ще ми зможемо не просто друкувати наклейки, але й вирізати їх по довільному контуру.
Матеріал
Папір Strella/Aconda 140г/м2
Плівка самоклеюча
Самоклеюча плівка з чoрною основою НОВИНКА! (ширина 1,06 м)

Самоклеюча плівка (в-во Китай)
Плівка Ritrama + порізка зі складним контуром
Плівка Ritrama Rijet 75 (полімер. для авто.), RI-MARK (на просвіт)
Деструктивна плівка (листи 1м*0,7м )
Банер ламінований 340-440 г/м2
Просвітна плівка (ширина 1,52 м)
Холст художній
Самоклеючий текстиль (ширина 1,26 м) НОВИНКА

Ціна в у.о. за 1 м. кв. з вартістю
матеріалу
5,00
6,00
9,00
5,50
8,00
15,00
30,00
6,00
12,00
17,00
20,00

Шпалери (ширина 1,30 м) АКЦІЯ!!!
11,00
Друк на магнітному вінілі 0,4 мм, А4 формат, НОВИНКА
3,65
Друк на магнітному вінілі 0,7 мм (ширина 0,62 м) НОВИНКА
36****
****Ціна подана орієнтовна, остаточна буде залежати від розмірів файлу
Вартість мінімального замовлення 20 грн.
Ціни на друк подані для зображень, які розміщуються на стандартних ширинах матеріалах.

Термотрансферний друк (для виготовлення наліпок)
Завдякі термотрансферній системі друку є можливість друку дуже дрібного шрифта висотою не більше 1-2
мм. Крім стандартної моделі CMYK є можливість друку деякими пантоними кольорами серед них треба
відмітити білий, срібло та золото. Ширина друку 1,2 м.

Назва
друк на білій(прозорій) плівці в 1 колір з порізкою по контуру
друк на кольоровій плівці 641 серії в 1 колір з порізкою по контуру

додатковий колір
додатковий колір (золото, срібло)

Ціна в у.о. за 1 м. кв.
19,5
22,5
10
20

Вартість пробніку залежить від кількості кольорів — 1 колір 20 гривень + 10 гривень за наступний колір

Широкоформатний друк фотографічної якості (Epson Stylus Pro 10600)
Унікальні чорнила на пигментній основі UltraChrom роблять зображення стійкими до вологи.
Малий розмір друкуючої крапки дає можливість досягнути досконалої якості зображень для
оформлення інтер’єру. Максимальна ширина друку 1,05 м.
Тип матеріалу
Матовий папір 140-160 г кольоровий друк
Матовий папір 140-160 г чорно-біле фото
Матовий папір 140-160 г ч/б текст
Фотопапір глянцевий, матовий 190-220 г
Художній холст 340 мікрон матовий

Ціна в у.о. за 1 м. кв. з вартістю
матеріалу
12,00
9,00
7,00
20,00
25,00

Загальні вимоги до файлів, що йдуть на друк.
1. Файли ви можете передати на дрку у нас в офісі, на електрону пошту або за допомогою ftp.
2. До друку приймаються файли у масштабі 1:1 та у форматах:
-tiff 4 канала CMYK (Cyan, Mangenta, Yellow, Black) без шарів (всі зображення повинні бути зведеними в
єдиному прошарку (Background), без додаткових альфа-каналів (Channels), без шляхів (Paths) и без LZW
компресії
-jpg CMYK збережені в програмі "Adobe Photoshop" з максимальним значенням параметру "Quality"

При подачі файлів до друку у інших форматах та без дотримання вимог
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за коректність макету несе КЛІЄНТ
3. Роздільна здатність растрових зображень (при розмірі 1:1) при друці зображення розміром 6х3 метра и
більше – 40-50 dpi, для citi format (1.2х1.8 м) – 75-150 dpi. Для якості 720 dpi — 100 dpi.
4. При підготовці файлів треба враховувати дві основні вимоги: чорний і сірий кольори повинні бути
складовими; чорний CMYK 50,50,50,100, (приклад сірого 10,10,10,20). Total Ink limit: загальна кількість
фарби не повинна перевищувати 300%.
5. Файли для плотерної порізки приймаються виключно у форматі cdr, не вище 13 версії (шрифти в кривих)
Ми не приймаємо претензій до якості друкованої продукції, якщо в макеті замовника були допущені помилки і
похибки: (дефекти зображень, не відкоректировані замовником в процесі підготовки макету), неякісне
вирізання по контуру, тощо), а також, якщо файл представлено в кольоровій моделі, яка відрізняється від
CMYK. Без кольоровопроби ми не приймаємо претензії по кольору.
Термні виготовлення замовлення від 1 дня.
Загальні вимоги до супровідної інформації
- Назва файла; - Роздрук зображення; - Розміри зображення; - Якщо зображення буде друкуватися
декількома частинами, то необхідно вказати розміри кожної частини і величину нахлестів; - Матеріал
зображення.

При необхідності переверстки та правки файлів – додаткова оплата.
Ми не несемо відповідальності за файли замовника, підготовлені без дотримань наших вимог.
Передрук таких робіт повністю оплачується замовником.

При замовленні більше 1000 грн. - безкоштовна доставка в межах міста.
В регіони здійснюємо доставку за допомогою служб доставки.

