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ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok
tel. 858 746 068, fax. 858 746 069
e-mail: biuro@acme.net.pl

TAMPONDRUK

Tampondruk to technologia nadruków bezpośrednich w kolorze - stosowana przy nakładach od kilkuset sztuk.
Nadruk polega na naniesieniu specjalnej farby rozpuszczalnikowej na gotowy przedmiot, po zetknięciu
się z powierzchnią następuje związanie. Po wysuszeniu nadruk jest niezmywalny i nie można go zdrapać.
Zaletą techniki jest możliwość nadruków kolorowych z bardzo małymi szczegółami na wypukłych artykułach.
Tampondruk stosuje się do nadrukowywania na różnego rodzaju tworzywach sztucznych, szkle, drewnie, metalu
oraz innych powierzchniach - po uprzednim wykonaniu próby. Technika bardzo efektowna i dokładna, wymaga
wykonania kliszy oraz matrycy. Trudne powierzchnie, np. nietypowe mieszanki plastików, należy aktywować
specjalną chemią, na transparentnych oraz ciemnych podłożach zalecamy podwójne bicie farbą. Pliki z projektem
należy dostarczyć w formacie wektorowym (zamienionym na krzywe) w Corelu. Maksymalne pole zadruku: 12x6 cm.

C E N N I K

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ilość szt.

P1 - cena za 1 kolor

P2 - cena za 1 kolor

P3 - cena za 1 kolor

do 200

ryczałt 75 zł/kpl

ryczałt 105 zł/kpl

ryczałt 135 zł/kpl

201-500

ryczałt 128 zł/kpl

ryczałt 180 zł/kpl

ryczałt 188 zł/kpl

501-1000

0,23 zł/szt.

0,36 zł/szt.

0,45 zł/szt.

1001-2000

0,18 zł/szt.

0,27 zł/szt.

0,38 zł/szt.

2001-5000

0,17 zł/szt.

0,24 zł/szt.

0,33 zł/szt.

5001-10000

0,14 zł/szt.

0,20 zł/szt.

0,27 zł/szt.

10001-20000

0,11 zł/szt.

0,17 zł/szt.

0,23 zł/szt.

20001-50000

0,09 zł/szt.

0,12 zł/szt.

0,18 zł/szt.

pow. 50001

0,08 zł/szt.

0,11 zł/szt.

0,15 zł/szt.

przygotowanie projektu i wizualizacji nadruku GRATIS!
klisza i matryca polimerowa 45 zł/kolor nakład max. 5000szt.
cena dotyczy 1 koloru nadruku w jednym miejscu
cena za kolejny kolor to wielokrotność ceny podstawowej
aktywacja trudnych powierzchni +50%
nadruk na ciemnych i transparentnych powierzchniach +50%
nadruk na materiałach powierzonych +25%
zlecenia ekspresowe +50%
wznowienie nadruków: opłata jednorazowa 25 zł
rozpakowanie/pakowanie produktów: opłata 0,10 zł/szt.
wykonanie próby na życzenie 1-5 szt. cena 110 zł/kolor
w odpad może trafić do 2% ilości
zlecenia nietypowe kalkulowane są indywidualnie

CENY NETTO NALEŻY DOLICZYĆ 23% VAT
- szczegółowe warunki współpracy dostępne są pod adresem: http://www.acme.net.pl/index.php?d=regulamin -

ACME Karina Rafałko ul. Gajowa 20, 15-794 Białystok, NIP: 542-259-17-53, REGON: 200011894
Konto mBank: 37 1140 2017 0000 4202 0446 9938
tel. 858 746 068, fax. 858 746 069, e-mail: biuro@acme.net.pl

N A D R U K I TA M P O N D R U K O W E

P1: nadruki na: długopisach, zapalniczkach, brelokach, miarkach,
otwieraczach oraz innych artykułach o małych gabarytach.
P2: nadruki na: zegarkach biurkowych, kalkulatorach, etui na CD,
podstawkach pod telefon oraz innych artykułach o większych gabarytach.
P3: nadruki na: metalu, szkle oraz produktach o dużych gabarytach.

