
VELKOFORMÁTOVÝ TISK FOTOGRAFIÍ VELKOFORMÁTOVÝ
TISK NA PLÁTNO

ILFORD OmniJet Satin S250
Konvenční polomatný voděodolný povrch vhodný pro technickou, portrétní  
i všeobecnou fotografii s gramáží 250 g/m2.

ILFORD OmniJet Gloss G250
Konvenční lesklý voděodolný papír vhodný pro technickou, portrétní  
i všeobecnou fotografii s gramáží 250 g/m2.

TECCO PPM 230 Matt
Zcela matný papír se sametovým povrchem bez veškerých odlesků  
s gramáží 230 g/m2.
  
ILFORD Galerie Smooth Pearl P290
Luxusní voděodolný pearl papír vhodný pro portrétní i uměleckou fotografii. RC podložka a 
jedinečný polev typu „lumina“ patentovaný firmou ILFORD.

ILFORD Galerie Smooth Fine Art Matt
Umělecký akvarelový materiál s matným povrchem a velmi jemnou 
texturou. Jená se o materiál na bázi bavlny s plošnou hmotností 310 g/m2.

ILFORD Galerie Gold Fibre Silk 310
Představuje jedinečný barytový materiál s obrovským rozsahem denzit  
a barev. Nejvyšší ostrost v kategorii inkjet.

HARMAN baryta
Exkluzivní média s originální barytovou podložkou a masivním archivačním potenciálem. 
Od každého typu povrchu pak existuje super archivační verze bez optických zjasňovačů a 
kyselých přísad.

EPSON Cold Press Natural
Akvarelový, jemně texturovaný umělecký inkjet papír krémově bílého odstínu vyrobený z 
nejušlechtilejších surovin.

ILFORD OmniJet Glossy SA Vinyl
Lesklá samolepka s prvotřídním barevným gamutem a hustotou zčernání. Lesklý vinyl je 
potažený nanoporézní vrstvou na lícové straně a čirou  
akrylovou tlakocitlivou samolepkou s krycím papírem na straně rubové.

PP Banner (syntetický papír)
Bílý polypropylenový film určený pro výrobu nejnáročnějších bannerů  

Matná - Lustre
Reflexe rozptylující PVC (vinyl) laminační fólie 50 µ s velice nízkým leskem potažená solventní 
akrylovou samolepkou 25 µ.

Lesklá
Protac Glossy UV 75 µ - luxusní lesklá fólie dodávající laminované grafice gradaci  
a hloubku. UV odolná PVC (vinyl) 50µ fólie potažená solventní akrylovou  
samolepkou 25 µ. Indoor/outdoor aplikace, vysoký stupeň UV ochrany.

Kapa FIX - 5 mm  Kapa FIX
Kvalitní sendvičová deska s jádrem z polyuretanové pěny. Rovinnost a stabilitu desky zajišťují 2 
vrstvy hliníkové fólie. Samolepicí povrch, nízká hmotnost.

Falconboard - 6 mm Falconboard - 10 mm
100% recyklovatelná voštinová kartonová deska,  tuhá konstrukce jádra  
odolává promáčknutí.

Starbond - 3 mm

Základní profil, široká škála barevných odstínů.

Bez rámování

šířka

výška

výška

cena laminace

cena tisku

s DPHbez DPH

TYP FOTOPAPÍRU

LAMINACE

KAŠÍROVÁNÍ NA DESKU

RÁMOVÁNÍ

VELIKOST FOTOGRAFIE

VELIKOST FOTOGRAFIE

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. 
maximální velikost kratší strany musí být 
do 110 cm.

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. maximální velikost kratší strany 
musí být max. 110 cm. Chcete-li plátno napnout na podrám musí být délka stran 
finálního obrazu upravena na násobky 5 cm (např. 45x50, ne 47x51). K tomuto 
rozměru je nutno k šířce i výšce připočítat 15 cm potřebných k napnutí (např. 
finální obraz 45x50, skutečný rozměr pro kalkulaci 60 x 65).

Canvas Lesklý
Krémnově bílé fotoplátno na bázi bavlny a polyesteru opatřené pro lepší 
otěruvzdornost povrchovou fixací pigmentů. 

N

Dřevěný
Rá
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Konvenční lesklý voděodolný papír vhodný pro technickou, portrétní  
i všeobecnou fotografii s gramáží 250 g/m2.

TECCO PPM 230 Matt
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potažený nanoporézní vrstvou na lícové straně a čirou akrylovou tlakocitlivou samolepkou 
s krycím papírem na straně rubové.

PP Banner (syntetický papír)
Bílý polypropylenový film určený pro výrobu nejnáročnějších bannerů  Zcela matný povrch 
neodrážející žádné odlesky podává výborný výsledek fotografického tisku.
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Reflexe rozptylující PVC (vinyl) laminační fólie 50 µ s velice nízkým leskem potažená 
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Sendvičová velmi pevná deska (hliník/plast/hliník), vynikající tvarová stálost  
a pevnost předurčuje její použití pro nejexponovanější podmínky.
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Natáhnout na podrám
Natažení na dřevěný blind (neviditelný) rám

Dřevěný rám
Rám s hlubokou drážkou

NIELSEN
Základní profil, široká škála barevných odstínů.
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ILFORD Galerie Gold Fibre Silk 310
Představuje jedinečný barytový materiál s obrovským rozsahem denzit a barev.  
Nejvyšší ostrost v kategorii inkjet.

ILFORD Galerie Prestige Gold Mono Silk
Skutečný čb barytový papír. Díky originální nanotechnologii potahování barytové podložky 
Ilford dosáhl vzhledu klasického barytového fotografického papíru s želatinovou vrstvou.
Nabízí extra jemné přechody s neobyčejně vysokou hustotou zčernání a precizní kresbou.

HARMAN baryta
Exkluzivní média s originální barytovou podložkou a masivním archivačním potenciálem. 
Od každého typu povrchu pak existuje super archivační verze bez optických zjasňovačů a 
kyselých přísad.

EPSON Cold Press Natural
Akvarelový, jemně texturovaný umělecký inkjet papír krémově bílého odstínu vyrobený z 
nejušlechtilejších surovin.

ILFORD OmniJet Glossy SA Vinyl
Lesklá samolepka s prvotřídním barevným gamutem a hustotou zčernání. Lesklý vinyl je 
potažený nanoporézní vrstvou na lícové straně a čirou akrylovou tlakocitlivou samolepkou 
s krycím papírem na straně rubové.

PP Banner (syntetický papír)
Bílý polypropylenový film určený pro výrobu nejnáročnějších bannerů  Zcela matný povrch 
neodrážející žádné odlesky podává výborný výsledek fotografického tisku.

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. maximální velikost kratší strany musí být max. 
110 cm. Chcete-li plátno napnout na podrám musí být délka stran finálního obrazu upravena 
na násobky 5 cm (např. 45x50, ne 47x51). K tomuto rozměru je nutno k šířce i výšce připočítat 

15 cm potřebných k napnutí (např.
finální obraz 45x50, skutečný rozměr 
pro kalkulaci 60 x 65).

Matná - Lustre
Reflexe rozptylující PVC (vinyl) laminační fólie 50 µ s velice nízkým leskem potažená 
solventní akrylovou samolepkou 25 µ.

Lesklá
Protac Glossy UV 75 µ - luxusní lesklá fólie dodávající laminované grafice gradaci  
a hloubku. Indoor/outdoor aplikace, vysoký stupeň UV ochrany.

Kapa FIX - 5 mm Kapa FIX - 10 mm
Kvalitní sendvičová deska s jádrem z polyuretanové pěny. Rovinnost a stabilitu desky  
zajišťují 2 vrstvy hliníkové fólie. Samolepicí povrch, nízká hmotnost.

Falconboard - 6 mm  Falconboard - 10 mm
100% recyklovatelná voštinová kartonová deska, tuhá konstrukce jádra odolá promáčknutí.

Starbond - 3 mm
Sendvičová velmi pevná deska (hliník/plast/hliník), vynikající tvarová stálost  
a pevnost předurčuje její použití pro nejexponovanější podmínky.

Canvas Lesklý
Krémnově bílé fotoplátno na bázi bavlny a polyesteru opatřené pro lepší otěruvzdornost 
povrchovou fixací pigmentů. 

Canvas Matný
Krémnově bílé matné fotoplátno na bázi bavlny a polyesteru. 

EPSON Premium Canvas Satin
Krémnově bílé matné fotoplátno nejvyšší kvalityna bázi bavlny a polyesteru. Vhodné pro 

Natáhnout na podrám
Natažení na dřevěný blind (neviditelný) rám

Dřevěný rám
Rám s hlubokou drážkou

NIELSEN
Základní profil, široká škála barevných odstínů.

Dřevo - 1 cm šíře Dřevo - 2,5 cm šíře                      Dřevo - 4 cm šíře
Základní profil, široká škála barevných odstínů.

Bez rámování

Bez archu

Bez laminace

Bez kašírování

Bez rámování

Bez natažení

Bez tisku

Bez tisku

šířka (cm) výška (cm)

cena laminace bez DPH

s DPH s DPHbez DPH bez DPH

TYP FOTOPAPÍRU

LAMINACE

KAŠÍROVÁNÍ NA DESKU

TYP PLÁTNA

NATAŽENÍ NA PODRÁM

RÁMOVÁNÍ

RÁM

OBOUSTRANNÝ ARCH

VELIKOST FOTOGRAFIE

CELKOVÁ CENA CELKOVÁ CENA

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. maximální velikost kratší strany 
musí být do 110 cm.

šířka

výška

materiál potøebný pro napnutí na podrám

èistá velikost obrazu

2,5 cm na každé stranì obrazu
se ohne pøes bok rámu

(pozor na motivy u okrajù!!!)

5 cm na každé stranì obrazu

5 
cm

5 
cm

TISK NA PLÁTNOVELKOFORMÁTOVÝ TISK FOTOGRAFIÍ

ILFORD OmniJet Satin S250
Konvenční polomatný voděodolný povrch vhodný pro technickou, portrétní  
i všeobecnou fotografii s gramáží 250 g/m2.

ILFORD OmniJet Gloss G250
Konvenční lesklý voděodolný papír vhodný pro technickou, portrétní  
i všeobecnou fotografii s gramáží 250 g/m2.

TECCO PPM 230 Matt
Zcela matný papír se sametovým povrchem bez veškerých odlesků s gramáží 230 g/m2.

ILFORD Galerie Smooth Pearl P290
Luxusní voděodolný pearl papír vhodný pro portrétní i uměleckou fotografii.  
RC podložka a jedinečný polev typu „lumina“ patentovaný firmou ILFORD.

ILFORD Galerie Smooth Fine Art Matt
Umělecký akvarelový materiál s matným povrchem a velmi jemnou 
texturou. Jená se o materiál na bázi bavlny s plošnou hmotností 310 g/m2.

ILFORD Galerie Gold Fibre Silk 310
Představuje jedinečný barytový materiál s obrovským rozsahem denzit a barev.  
Nejvyšší ostrost v kategorii inkjet.

ILFORD Galerie Prestige Gold Mono Silk
Skutečný čb barytový papír. Díky originální nanotechnologii potahování barytové podložky 
Ilford dosáhl vzhledu klasického barytového fotografického papíru s želatinovou vrstvou.
Nabízí extra jemné přechody s neobyčejně vysokou hustotou zčernání a precizní kresbou.

HARMAN baryta
Exkluzivní média s originální barytovou podložkou a masivním archivačním potenciálem. 
Od každého typu povrchu pak existuje super archivační verze bez optických zjasňovačů a 
kyselých přísad.

EPSON Cold Press Natural
Akvarelový, jemně texturovaný umělecký inkjet papír krémově bílého odstínu vyrobený z 
nejušlechtilejších surovin.

ILFORD OmniJet Glossy SA Vinyl
Lesklá samolepka s prvotřídním barevným gamutem a hustotou zčernání. Lesklý vinyl je 
potažený nanoporézní vrstvou na lícové straně a čirou akrylovou tlakocitlivou samolepkou 
s krycím papírem na straně rubové.

PP Banner (syntetický papír)
Bílý polypropylenový film určený pro výrobu nejnáročnějších bannerů  Zcela matný povrch 
neodrážející žádné odlesky podává výborný výsledek fotografického tisku.

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. maximální velikost kratší strany musí být max. 
110 cm. Chcete-li plátno napnout na podrám musí být délka stran finálního obrazu upravena 
na násobky 5 cm (např. 45x50, ne 47x51). K tomuto rozměru je nutno k šířce i výšce připočítat 

15 cm potřebných k napnutí (např.
finální obraz 45x50, skutečný rozměr 
pro kalkulaci 60 x 65).

Matná - Lustre
Reflexe rozptylující PVC (vinyl) laminační fólie 50 µ s velice nízkým leskem potažená 
solventní akrylovou samolepkou 25 µ.

Lesklá
Protac Glossy UV 75 µ - luxusní lesklá fólie dodávající laminované grafice gradaci  
a hloubku. Indoor/outdoor aplikace, vysoký stupeň UV ochrany.

Kapa FIX - 5 mm Kapa FIX - 10 mm
Kvalitní sendvičová deska s jádrem z polyuretanové pěny. Rovinnost a stabilitu desky  
zajišťují 2 vrstvy hliníkové fólie. Samolepicí povrch, nízká hmotnost.

Falconboard - 6 mm  Falconboard - 10 mm
100% recyklovatelná voštinová kartonová deska, tuhá konstrukce jádra odolá promáčknutí.

Starbond - 3 mm
Sendvičová velmi pevná deska (hliník/plast/hliník), vynikající tvarová stálost  
a pevnost předurčuje její použití pro nejexponovanější podmínky.

Canvas Lesklý
Krémnově bílé fotoplátno na bázi bavlny a polyesteru opatřené pro lepší otěruvzdornost 
povrchovou fixací pigmentů. 

Canvas Matný
Krémnově bílé matné fotoplátno na bázi bavlny a polyesteru. 

EPSON Premium Canvas Satin
Krémnově bílé matné fotoplátno nejvyšší kvalityna bázi bavlny a polyesteru. Vhodné pro 
nejnárnejnáročnější reprodukce. Certifikace Digigraphie

Natáhnout na podrám
Natažení na dřevěný blind (neviditelný) rám

Dřevěný rám
Rám s hlubokou drážkou

NIELSEN
Základní profil, široká škála barevných odstínů.

Dřevo - 1 cm šíře Dřevo - 2,5 cm šíře                      Dřevo - 4 cm šíře
Základní profil, široká škála barevných odstínů.

Bez rámování

OBOUSTRANNÝ ARCH
Nutno použít kašírování na nelepící materiály (Falconboard karton, Starbond)

Bez archu

Bez laminace

Bez kašírování

Bez rámování

Bez natažení

Bez tisku

Bez tisku

šířka (cm) výška (cm)

cena tisku bez DPH

cena rámu bez DPH

cena potahu bez DPH

cena laminace bez DPH

cena kašírování bez DPH

cena natažení bez DPH

cena rámování bez DPH

s DPH s DPHbez DPH bez DPH

TYP FOTOPAPÍRU

LAMINACE

KAŠÍROVÁNÍ NA DESKU

TYP PLÁTNA

NATAŽENÍ NA PODRÁM

RÁMOVÁNÍ

RÁM

OBOUSTRANNÝ ARCH

VELIKOST FOTOGRAFIE

CELKOVÁ CENA CELKOVÁ CENA

Zadejte rozměr požadované fotografie v cm. maximální velikost kratší strany 
musí být do 110 cm.

šířka

výška

materiál potøebný pro napnutí na podrám

èistá velikost obrazu

2,5 cm na každé stranì obrazu
se ohne pøes bok rámu

(pozor na motivy u okrajù!!!)

5 cm na každé stranì obrazu

5 
cm

5 
cm

cena tisku bez DPH
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