
Formaat PaberitüüP 50 100 200

Nimekaart
9 x 5 cm

Käsitööpaber 1,6 € 1,5 € 1,4 €
Seemnepaber 1,7 € 1,6 € 1,5 €

Formaat PaberitüüP 50 100 200

10 x 7
Käsitööpaber 1,7 € 1,6 € 1,5 €
Seemnepaber 1,8 € 1,7 € 1,6 €

Formaat PaberitüüP 50 100 200 300 500 700 1 000

A6 and
21 x 7,5 cm

Käsitööpaber 2,5 € 2,3 € 2,1 € 2 € 1,8 € 1,6 € 1,3 €
Seemnepaber 3 € 2,8 € 2,6 € 2,5 € 2,3 € 2,1 € 1,8 €

Formaat PaberitüüP 50 100 200 300 500 700 1 000

A5
Käsitööpaber 3,5 € 3,3 € 3,1 € 3 € 2,8 € 2,6 € 2,3 €
Seemnepaber 4 € 3,8 € 3,6 € 3,5 € 3,3 € 3,1 € 2,8 €

Trükime ka suuremaid formaate: A4, A3 - suuruseni 58 x 36 cm. Hinnakalkulatsioon suureformaadiliste tööde jaoks 
sõltub väga palju kujunduse trükkimise keerukusest. Saame anda teile täpse hinnapakkumise kohe, kui saadate meile oma 
kujunduse!

Hinnad sisaldavad käsitsi valmistatud paberit, ühte trükitsüklit (ühevärviline kõrgtrükk ühel paberipoolel) ja käibemaksu. 
Iga uus trükitsükkel lisab hinnale 50 %. Võimalikud lisatööd järeltöötluses (lõikamine, voltimine, preforeerimine jne) 
lisatakse lõplikule hinnale. 

Tavaliselt võtab trükkimine aega 1 nädal kujunduse kinnitamise hetkest. Kui teil on väga kiire, teostab meie meister 
trükitöö erikokkuleppel 2 tööpäeva jooksul. See tähendab meistrile aga ületunde ja lisab lõplikule hinnale 50 % töö 
esialgsest hinnast.

Miinimumtellimus on 100 €. Täpse hinnapakkumise küsimiseks võtke meiega ühendust!

Trükime hea meelega teie oma kujunduse. Kõrgtüki jaoks sobib PDF formaadis mustvalge kujundusfail, kus kujundus on 
täpselt lõpuks soovitud suuruses. Kõige paremini sobivad vektorkujutised; võite saata kujunduse ka bitmap-ina - sellisel 
juhul on oluline, et resolutsioon oleks vähemalt 600 dpi, ideaalis 1200 dpi. Trükitehnilistel põhjustel peab vähemalt ühte 
kujunduse serva jääma 1 cm laiune ilma trükita äär. Kui soovite mitmevärvilist kõrgtrükki, tuleb iga värvi kujundus saata 
kujudndusfailis eraldi lehena. Küsimuste korral võtke meiega ühendust.

Seemnepaberit soovitame trükkida ainult ühe korra - st ühevärviline trükk ühel paberipoolel. Selle põhjuseks on asjaolu, 
et iga trükitsükkel kahjustab mingit osa seemnetest (neid mis otse trükiplaadi alla jäävad). Mida vähem kordi paberit 
trükkida, seda paremini see hiljem kasvama läheb. Seemnepaberile trükitav kujundus ei tohiks katta rohkem kui 30% 
paberi pinnast. Kui kujundus trükitakse paberi mõlemale poolele, tuleks trükitavad pinnad positsioneerida üksteisega 
vastakuti. Parima idanemisprotsendi huvides soovitame seemnepaberi kujunduse hoida võimalikult minimaalsena (ideaalis 
ühevärviline trükk ühel paberipoolel).

Võite kujunduse tellida ka meie diasinerilt. Kujundustööde teostamise tunnitasu on 25 €.

Hinnakiri


