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KOPÍROVACÍ SLUŽBY 
Poskytujeme klasické barevné i černobílé 
formátové kopírování do velikosti A3 na strojích 
Konica Minolta. Níže uvedené ceny platí pro 
maloobjemové objednávky. Při větším objemu 
Vám vytvoříme výhodnější nabídku. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 21 %. 
Minimální hodnota zakázky je 10 Kč. 

Ceník černobílého kopírování 

Počet ks 
(stejná 
předloha) 

Formát 

A4 A3 

jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně 

1 - 99 2,00 (1,65) 3,00 (2,48) 4,00 (3,31) 6,00 (4,96) 

100 - 299 1,60 (1,32) 2,40 (1,98) 3,20 (2,64) 4,80 (3,97) 

300 - 499 1,30 (1,07) 2,20 (1,82) 2,80 (2,31) 4,40 (3,64) 

500 - 999 1,10 (0,91) 1,90 (1,57) 2,20 (1,82) 4,20 (3,47) 
 

 
Příplatek za načtení tiskových dat z médií, internetu a emailu: 10 Kč (8,26 Kč). 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Ceník barevného kopírování 

Počet ks 
(stejná 
předloha) 

Formát 

A4 A3 

jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně 

1 - 9 12,00 (9,92) 19,00 (15,7) 24,00 (19,83) 38,00 (31,4) 

10 - 49 10,00 (8,26) 18,00 (14,88) 20,00 (16,53) 36,00 (29,75) 

50 - 199 8,00 (6,61) 15,00 (12,4) 16,00 (13,22) 30,00 (24,79) 

200 - 499 7,00 (5,79) 13,00 (10,74) 14,00 (11,57) 26,00 (21,49) 

500 - 900 5,00 (4,13) 9,00 (7,44) 10,00 (8,26) 18,00 (14,88) 

 
Příplatek za načtení tiskových dat z médií, internetu a emailu: 10 Kč (8,26 Kč). 

Příplatky 

Sešívání automatické do 50 stran  1,00 

Sešívání ruční do 50 stran 1,00 

Děrování elektrické (1 díra, do cca 200 listů)  5,00 

Řezání elektrické (1 řez, do cca 200 listů)  5,00 

Bigování (ohýbání) automatické (1 brožura)  1,00 

Bigování ruční (1 rýha) 1,00 

Zakulacení rohů (1 roh, do cca 20 listů) 0,50 

Dokončovací zpracování (ruční řezání, skládání, lepení, atd.) 400 Kč/hod. 

 
Pro černobílé kopírování standardně používáme vysoce kvalitní papír 80 g/m2 a pro barevné 
kopie kvalitní značkový hlazený papír 100 g/m2. Při použití jiného materiálu se připočítává 
cena za materiál. 
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ČERNOBÍLÝ FORMÁTOVÝ TISK 
Pro černobílý tisk je standardně 
používán hlazený papír gramáže 80 
g/m2. Na přání lze pochopitelně použít i 
silnější verze od 100 až po 350gramové 
kartony. 
 
Níže uvedené ceny jsou uvedeny pro 
maloobjemové objednávky. Cenovou 
nabídku pro větší zakázky Vám rádi 
vytvoříme po telefonické domluvě či 
emailem. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez 
DPH 21 %. 
Minimální hodnota zakázky je 100 Kč. 

Ceník černobílého formátového tisku 

Počet ks 
(stejná 
předloha) 

Formát 

A4 A3 

jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně 

1 - 99 2,00 (1,65) 3,00 (2,48) 4,00 (3,31) 6,00 (4,96) 

100 - 299 1,60 (1,32) 2,40 (1,98) 3,20 (2,64) 4,80 (3,97) 

300 - 499 1,30 (1,07) 2,20 (1,82) 2,80 (2,31) 4,40 (3,64) 

500 - 999 1,10 (0,91) 1,90 (1,57) 2,20 (1,82) 4,20 (3.47) 

 
Příplatek za načtení tiskových dat z médií, internetu a emailu: 10 Kč (8,26 Kč). 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Příplatky 

Sešívání automatické do 50 stran  1,00 

Sešívání ruční do 50 stran 1,00 

Děrování elektrické (1 díra, do cca 200 listů)  5,00 

Řezání elektrické (1 řez, do cca 200 listů)  5,00 

Bigování (ohýbání) automatické (1 brožura)  1,00 

Bigování ruční (1 rýha) 1,00 

Zakulacení rohů (1 roh, do cca 20 listů) 0,50 

Dokončovací zpracování (ruční řezání, skládání, lepení, atd.) 400 Kč/hod. 

 
Pro černobílý tisk standardně používáme vysoce kvalitní papír 80 g/m2. Při použití jiného 
materiálu se připočítává cena za materiál. 
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BAREVNÝ FORMÁTOVÝ TISK 
Pro barevný tisk je standardně používán 
hlazený papír gramáže 80g/m2. Na přání 
lze použít i silnější verze od 160 či 200 až 
po 350 gramové kartony. 
 
Níže uvedené ceny jsou pro 
maloobjemové objednávky. Cenovou 
nabídku pro větší zakázky Vám rádi 
vytvoříme po telefonické domluvě či 
emailem. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 
21 %. 
Minimální hodnota zakázky je 100 Kč. 

Ceník barevného formátového tisku 

Počet ks 
(stejná 
předloha) 

Formát 

A4 A3 

jednostranně oboustranně jednostranně oboustranně 

1 - 9 12,00 (9,92) 19,00 (15,7) 24,00 (19,83) 38,00 (31,4) 

10 - 49 10,00 (8,26) 18,00 (14,88) 20,00 (16,53) 36,00 (29,75) 

50 - 199 8,00 (6,61) 15,00 (12,4) 16,00 (13,22) 30,00 (24,79) 

200 - 499 7,00 (5,79) 13,00 (10,74) 14,00 (11,57) 26,00 (21,49) 

500 - 900 5,00 (4,13) 9,00 (7,44) 10,00 (8,26) 18,00 (14,88) 

 
Příplatek za načtení tiskových dat z médií, internetu a emailu: 10 Kč (8,26 Kč). 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Příplatky 

Sešívání automatické do 50 stran  1,00 

Sešívání ruční do 50 stran 1,00 

Děrování elektrické (1 díra, do cca 200 listů)  5,00 

Řezání elektrické (1 řez, do cca 200 listů)  5,00 

Bigování (ohýbání) automatické (1 brožura)  1,00 

Bigování ruční (1 rýha) 1,00 

Zakulacení rohů (1 roh, do cca 20 listů) 0,50 

Dokončovací zpracování (ruční řezání, skládání, lepení, atd.) 400 Kč/hod. 

 
Pro barevné kopírování a tisk standardně používáme vysoce kvalitní hlazený papír 80g/m2. 
Při použití jiného materiálu se připočítává cena za materiál. 
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BAREVNÝ VELKOFORMÁTOVÝ TISK 
Nabízíme velkoformátový barevný inkoustový 
tisk na špičkové tiskárně HP a to až do 
velikosti A0. 
 
Tiskárna je určena pro profesionální grafiky a 
umožňuje pořizovat výtisky o šířce až 36″ (914 
mm). Tato velkoformátová tiskárna je 
vybavena inovativním inkoustovým systémem 
společnosti HP s s pigmentovými inkousty a 
technologií zpracování obrazu, který poskytuje 
široký rozsah barev, jemná stupňování, 
omezený výskyt bronzového nádechu. 
Tiskárna je zárukou vylepšené reprodukce 
černé barvy a zdokonaleného vyjádření 
stupňování barev v tmavých oblastech, což 
má za následek výjimečnou kvalitu tisku 
vyžadovanou aplikacemi pro tisk fotografií. 
Zásluhou přesného tisku textu a čar, a navíc vynikajícího souladu barev, je tiskárna 
dokonalá pro nátiskové aplikace vyžadující vysokou přesnost. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 21 %. 
Minimální hodnota zakázky je 200 Kč vč. 
DPH. Výtisky balíme do plastového rukávu, 
který je započítán v ceně tisku. 

Ceník velkoformátového tisku 

Portfolio SLIM (do 32 stránek), více info na webu 490 Kč (8,26 Kč) za ks 

Portfolio FAT (do 80 stránek), více info na webu 790 Kč (652,89 Kč) za ks 

Plachta do šíře 914 mm, 130 g, více info na webu 350 Kč (289,26 Kč) za bm 

Poster A1, BioTop 3 120 g, více info na webu 420 Kč (347,11 Kč) za ks 

 
Při větších zakázkách poskytujeme výrazné množstevní slevy. Rádi Vám vypracujeme 
individuální nabídku. 
 
Více na www.archiprint.cz.  
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

LAMINACE 
Provádíme oboustranné formátové laminování 
technologií laminace za tepla do formátu A3. 
Používáme lesklé či matné laminovací obálky 
(fólie) o síle od 80 do 250 mikronů. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 21 %. 
 
 
 
 
 

Rozměr menší než A6 10 Kč (8,26 Kč) 

A6 10 Kč (8,26 Kč) 

A5 10 Kč (8,26 Kč) 

A4 18 Kč (14.88 Kč) 

A3 36 Kč (29,75 Kč) 
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TISK LETÁKŮ 
Letáky stále patří mezi nejdůležitější a nejoblíbenější 
druhy reklamy. Především pro zviditelní na lokální 
bázi je jejich funkce velice klíčová. Nabízíme Vám 
tisk letáků formou digitálního tisku. Oproti klasickému 
ofsetovému tisku je digitální tisk výrazně levnější při 
maloobjemových zakázkách, protože fixní náklady na 
ofset jsou vysoké a začínají se vyplácet většinou až 
nad 2000 ks tisku. Další předností digitálního tisku je 
jeho rychlost. Obvykle jsme schopni vyexpedovat i 
několik tisíc letáků ještě tentýž den, pokud nám 
poklady dodáte v dopoledních hodinách. 
 
Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %. 

Leták A6 (105×148 mm) 

 100 ks 250 ks 500 ks 750 ks 1000 ks 2000 ks 

jednostranně 3,10 2,20 1,70 1,50 1,30 1,00 

oboustranně 5,50 4,20 2,80 2,60 1,80 1,40 

Leták DL (99×210 mm) 

 100 ks 250 ks 500 ks 750 ks 1000 ks 2000 ks 

jednostranně 2,60 1,60 1,40 1,20 1,00 0,90 

oboustranně 3,70 3,20 2,40 1,90 1,30 1,05 

Leták A5 (148×210 mm) 

 100 ks 250 ks 500 ks 750 ks 1000 ks 2000 ks 

jednostranně 3,10 2,20 1,70 1,50 1,30 1,00 

oboustranně 5,50 4,20 2,80 2,60 1,80 1,40 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Leták A4 (210×297 mm) 

 100 ks 250 ks 500 ks 750 ks 1000 ks 2000 ks 

jednostranně 4,90 3,20 2,90 2,60 2,00 1,80 

oboustranně 7,90 5,90 5,20 4,40 3,20 2,60 

 

Leták A3 (297×420 mm) 

 100 ks 250 ks 500 ks 750 ks 1000 ks 2000 ks 

jednostranně 8,50 6,50 5,50 4,50 3,90 3,50 

oboustranně 10,50 8,50 7,50 6,50 4,90 4,50 

Příplatky za papír pro digitální tisk 

90 g křída lesk nebo mat v ceně 

115 g křída lesk nebo mat + 0,30 Kč/A4 

150 g křída lesk nebo mat + 0,70 Kč/A4 

170 g křída lesk nebo mat + 1,00 Kč/A4 

200 g křída lesk nebo mat + 1,20 Kč/A4 

250 g křída lesk nebo mat + 1,60 Kč/A4 

300 g křída lesk nebo mat + 2,20 Kč/A4 

 
Máte-li zájem o výše neuvedené množství letáků, kontaktujte nás prosím pro individuální 
kalkulaci. Nabízíme také mnoho způsobů finalizace tiskovin – půlsklad, trojsklad, perforaci, 
rýhování, vazbu V1… 
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VIZITKY 
Tisk vizitek a jejich grafické návrhy. 
 

● klasická velikost 50×90 mm (55×85 
mm), ale jsou možné i libovolné 
pravoúhlé formáty, případně 
zaoblené rohy 

● vizitky jednostranné i oboustranné 
● standardně tisk na hladký karton 

350 g/m2 
● tisk na strukturované (nehladké) 

materiály 
● tisk na speciální luxusní papíry 
● tisk na speciální plastové 

„never-tear“ papíry 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 21 %. 

Ceník vizitek 
Vzhledem k technologii digitálního tisku není rozdíl v ceně barevných a černobílých vizitek. 
 

Počet ks (jedno jméno) Jednostranné Oboustranné 

50 ks (nevýhodné) 250 Kč (206,61 Kč) 350 Kč (289,26 Kč) 

100 ks 290 Kč (239,67 Kč) 406 Kč (335,54 Kč) 

150 ks 405 Kč (334,71 Kč) 567 Kč (468,6 Kč) 

200 ks 490 Kč (404,96 Kč) 686 Kč (566,94 Kč) 

300 ks 575 Kč (475,21 Kč) 805 Kč (665,29 Kč) 

400 ks 630 Kč (520,66 Kč) 882 Kč (728,93 Kč) 

500 ks 760 Kč (628,1 Kč) 1 064 Kč (879,34 Kč) 

1000 ks 1 390 Kč (1 148.76 Kč) 1 946 Kč (1 608,26 Kč) 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Příplatky 

Sazba nové vizitky včetně vložení loga klienta 100 Kč (82,64 Kč) 

Úprava stávající vizitky (aktualizace kontaktů, atd.) 50 Kč (41,32 Kč) 

Vektorizace loga a náročnější grafické návrhy 450 Kč/hod. (371,90 Kč) 

Druhá a další korektura 20 Kč (16,53 Kč) 

Tisk na strukturované a jiné luxusní materiály + cena materiálu 

Tisk na plastový papír „never-tear“ + 2,70 Kč/ks (2,23 Kč) 

 
Standardní doba zhotovení: 
Do druhého pracovního dne v Praze, do třetího pracovního dne v Ostravě. 
 
Expres (do 4 hodin, jen v Praze): 
příplatek minimálně 40% (závisle na počtu objednaných kusů). 
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VAZBA DOKUMENTŮ 
Standardně nabízíme spirálovou kovovou vazbu. Dokumenty Vám v malém množství 
svážeme na počkání, při větších zakázkách do několika málo hodin. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21 %. 
V závorce jsou uvedeny ceny bez DPH 21 %. 

Drátěná kovová vazba do spirál 
Drátěná vazba vhodná na svázání kalendářů nebo manuálů. Tato vazba je nerozebíratelná. 
 

Průměr 6 – 8 mm  12 Kč (9,92 Kč) 

Průměr 10 – 14 mm  15 Kč (12,4 Kč) 

Průměr 16 – 19 mm  20 Kč (16,53 Kč) 

Průměr 20 – 28 mm  30 Kč (24,79 Kč) 

Průměr 32 mm a více 40 Kč (33,06 Kč) 

Vazba atypických rozměrů – příplatek  30 Kč (24,79 Kč) 

Příplatek za vazbu doneseného dokumentu 15 Kč (12,4 Kč) 
 
Cena vazby neobsahuje cenu přídavného materiálu. 

Kalendářová vazba 
Vazba pro nástěnné kalendáře. Cena kalendářové vazby obsahuje cenu za drát, výsek, 
háček, fólii a lesklý karton. Vazba je možná na šířku i na výšku, ale u formátu A3 po delší 
straně není vazba po celé délce. 
 

 A4 A3 

Vazba nástěnného kalendáře 50 Kč (41,32 Kč) 65 Kč (53,72 Kč) 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Přídavné materiály na vazbu 
Níže v tabulce jsou uvedeny ceny přídavných materiálů, tzn. předních fólií a zadních 
(posledních) stran u vazeb plastových či drátěných. 
 

A4 fólie (lesk) 8 Kč 

A3 fólie (lesk) 16 Kč 

A4 lesklý karton bílý  4 Kč 

A4 lesklý karton barevný  7 Kč 

A3 lesklý karton bílý  6 Kč 

A4 karton černý (200g/m2)  7 Kč 

A3 karton černý (200g/m2)  14 Kč 

A4 imitace kůže  6 Kč 
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ŘEZANÁ GRAFIKA 
Potřebujete polepit výlohu obchodu, 
automobil, nebo třeba letadlo? Přesně od 
toho je řezaná reklama a dokáže toho ještě 
daleko více. 
 
Pokud ještě nemáte zpracovanou grafiku 
pro polep, rádi Vám ji v našem grafickém 
studiu připravíme. 
 
Řezaná reklama je na plotru vyřezaná 
jednobarevná fólie, ze které se po vyřezání 
vyseparují části, které nejsou součástí 
konečné grafiky, opatří se přenosovou fólií 
a je připravena k polepu téměř čehokoli. 
Ideální jsou hladké neporézní povrchy jako 
sklo, lakovaný kov, desky s povrchovou 
úpravou apod. 
 
Uvedené ceny jsou včetně DPH 21% za 1 dm2 a minimální cena zakázky řezané grafiky 
bez aplikace je 350 Kč vč. DPH 21 %. 

Ceník řezané reklamy bez aplikace (lepení) 

cena za 1 dm2 Oracal 
70 mikronů 
(trvanlivost 3 roky) 
všechny barvy 

Oracal 
70 mikronů 
(trvanlivost 3 roky) 
zlatá a stříbrná 

Text nad 15 cm 10 Kč 15 Kč 

Text 3 – 15 cm 20 Kč 25 Kč 

Drobný text 35 Kč 40 Kč 

 

Připravenou řezanou reklamu Vám doručíme po celé České republice. Pokud budete mít 
zájem o aplikaci ve Vaší provozovně, tuto službu poskytujeme po Praze a okolí a v 
Ostravě a okolí. Cena za aplikaci je závislá na náročnosti a typu povrchu. Orientačně se 
pohybuje cca 600 Kč za 1 m2 plochy grafiky a cestovného 150 Kč/hod a 5 Kč za 1 km. 

Přesnou cenu zakázky Vám rádi spočítáme podle Vaší konkrétní poptávky. 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

Ceny zahrnují: 
 

● fólii Oracal nebo obdobnou 
(životnost 3 roky) 

● řezání na plotru 
● separaci fólie (oddělení vyřezané 

grafiky od okolní fólie) 
● přenos na montážní fólii 

Ceny nezahrnují: 
 

● lepení (aplikaci) a případnou 
dopravu 

● nosný materiál (PVC deska a pod.) 
a jeho případné čištění 

● zpracování grafiky 
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VÝROBA KALENDÁŘŮ 
Konec roku se pomalu blíží a přichází čas na přípravu 
vlastního rodinného kalendáře pro sebe a své blízké. 
Neváhejte a pošlete nám své fotografie! Navrhneme Vám a 
vytiskneme kalendáře o velikosti A4, A3 a mnoho dalších 
formátů včetně plakátového kalendáře A0 na luxusní 
fotografický papír. 
 
Níže uvádíme podrobné ceníky kalendářů. Potřebujete-li 
velké množství kalendářů pro svoji firmu či velmi početnou 
rodinu, připravíme Vám výrazné množstevní slevy. 
 
Ceny jsou uvedeny včetně DPH 21%.  
Minimální hodnota zakázky je 350 Kč vč. DPH 21 %. 

Ceník základních „rodinných“ kalendářů 

Varianty kalendářů 
1 fotografie na každé stránce, přední stránka s fotografií, zadní 
strana s kartonem 350g 

A4 A3 

Plakátový roční kalendář –  1 stránka 69 Kč 89 Kč 

Měsíční kalendář – 13 stránek 249 Kč 349 Kč 

Příplatek – kalendář expres (do 240 min) 100 Kč 100 Kč 

Ceník firemních kalendářů s logem 

Varianty kalendářů 
1 fotografie na každé stránce, přední stránka s fotografií, delší 
zadní podsádka s logem viditelným celý rok, průhledná fólie nahoře 

A4 A3 

Roční kalendář – 1 stránka (fotografie/logo) 79 Kč 89 Kč 

Měsíční kalendář – 13 stránek, poslední strana s logem 269 Kč 369 Kč 
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Ceny jsou uvedeny s nebo bez DPH, viz text! Ceník platný od 1.12.2019. 

HLAVIČKOVÉ PAPÍRY 
Každá společnost působí při klasické 
papírové komunikaci se svými zákazníky, 
dodavateli či úřady mnohem 
profesionálněji, když používá vlastní 
firemní hlavičkový papír. Navíc to může 
být i velmi ekonomické! Není třeba 
používat ve firmě barevný tisk, protože 
firemní logo či jiná grafika je již od nás 
vytištěna na hlavičkovém papíru, takže 
postačí pouze černobílý tisk obsahu 
(textu). 
 
Navrhneme a vytiskneme Vám hlavičkový 
papír již od jediného kusu, což je 
samozřejmě nesmysl, ale jste-li malá 
firma a potřebujete hlavičkový papír jen 
příležitostně, vystačí Vám např. 500 ks na 
několik měsíců. 
 
Ceny plnobarevného hlavičkového papíru – A4 80g / m2 rádi sdělíme na základě vaší 
poptávky. Začínáme na 1,25 Kč při 4.000 ks. Nad toto množství se již vyplatí ofsetový tisk. 
 
 

21 


