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Orientační ceník sítotisku pro potisk textilií a papíru (bez grafických prací). Ceny jsou v Kč bez DPH.

Tisková plocha do 12 x 12 cm. Potisk na bavlněná trička, režné a látkové tašky a další rovné plochy.

počet barev potisku 1 barva 2 barvy 3 barvy 

každá další 

barva

výroba tiskové šablony, rozměření 860 1620 2 260,00 860,00

paušál do 49 ks 1260 1860 2 360,00 1 260,00

od 50 ks 18,7 31,2 41,70 10,80

od 100 ks 15,5 27 34,80 10,00

od 200 ks 12,8 24,6 33,00 9,30

od 300 ks 11,8 23,3 31,40 8,80

od 400 ks 11,2 20,7 29,70 8,40

od 500 ks

Tisková plocha do 32 x 42 cm. Potisk na bavlněná trička, režné a látkové tašky a další rovné plochy.

počet barev potisku 1 barva 2 barvy 3 barvy

každá další 

barva

výroba tiskové šablony, rozměření 1020 1820 2 420,00 1 020,00

paušál do 49 ks 1460 2060 2 560,00 1 460,00

od 50 ks 26,5 43,5 57,50 13,80

od 100 ks 25,5 37,5 49,50 12,90

od 200 ks 22,8 33,6 44,80 12,30

od 300 ks 19,8 29,5 39,80 11,20

od 400 ks 16,7 28,8 38,30 10,80

od 500 ks

Ceník potisku vlastními vzory zákazníků aktualizace 1.1.2023 

individuální kalkulace

individuální kalkulace

Ceny přípravy výroby a potisku se při dodání vlastního textilu mohou zvýšit o 10 - 15 % z důvodu tiskových zkoušek nebo 

zjištěné náročnosti materiálu (např. specifického rozměřování). Vzorky vlastního materiálu je nutné dodat před 

zahájením přípravy výroby nebo podle dohody. 

Potisk provádíme co nejšetrněji k životnímu prostředí. Používáme barvy na bázi ředění vodou, které schnou při pokojové 

teplotě 2-3 dny. Nepoužíváme energeticky náročné horkovzdušené tunely pro urychlení schnutí. Pro zajištění prací 

stálosti potisku do barev přidáváme minimální množství ustalovačů, potištěné textilie lze běžně prát a žehlit. Na přání 

zákazníka můžeme tisknout i bez přidání ustalovačů, zde nelze garantovat stálost potisku, ideální je provést prací 

zkoušku na konkrétním textilu. Můžeme tisknout na všechny savé i na směsové materiály (do 20% PES, do 5% elastan).  

Před zahájením prací vše s Vámi individuálně probereme.

Jsme sociálně a ekologicky zaměřený podnik. V rámci Vaší zakázky u nás si můžete uplatnit náhradní plnění za 

zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

http://www.enveroshop.cz/

