www.latkovo.sk
Saténová etiketa potlačená na zákazku
Množstvo

1 cm2 bez DPH

1 cm2 s DPH

100ks – 249ks

0,0250 €

0,0300 €

250ks – 999ks

0,0083 €

0,0100 €

1000ks – 1999ks

0,0065 €

0,0078 €

2000ks – 4999ks

0,0055 €

0,0066 €

Nad 5000ks

0,0040 €

0,0048 €

V cene je aj spracovanie a prípadný návrh grafiky
Dodacia lehota po uhradení faktúry :

14 až 21 dní *

Poštovné a balné :

ZDARMA **

Čo je potrebné na výrobu etikety:

Grafický návrh
Počet ks
Rozmer etikety
Farba etikety
Farba potlače
Dodacia adresa

Fakturačné údaje
Ak máte akékoľvek otázky, alebo potrebujete vypracovať grafický
návrh tak nás kontaktujte na latkovo@latkovo.sk
Parametre :
Šírka min 1,5cm + nárast po 0,5cm (napr. : 1,5cm, 2cm, 2,5cm…)
Dĺžka min 2cm + nárast po 0,5cm.
Farba etikety :
Biela
Čierna
Farba potlače :
Biela
Čierna
Zlatá
Červená
Modrá
Kombinácia max 2 farby
Podklady grafiky :
PDF, JPG, PNG, WORD ***, EXCEL***
Rozlíšenie :
300 dpi
V Skutočnej veľkosti etikety.
Doplňujúce informácie:
Ak chcete etiketu šiť na povrch látky, nechajte si okolo grafiky
minimálne 0,4cm priestor z každej strany na obšitie.
Ak chcete etiketu zašívať do švov, prirátajte si na dĺžku do strany
ktorú chcete zašívať min 0,7cm + 0,2cm okolo grafiky z každej strany.

* rozumie sa pripísanie fakturovanej čiastky na náš účet. ** ako doporučený list II. Trieda cez SP.
*** v prípade WORD a Excel grafiku ďalej upravujeme po dohode so zákazníkom.

www.latkovo.sk
Tkané etikety na zákazku
Množstvo
1 cm2 bez DPH
1 cm2 s DPH
100ks – 249ks
0,0950 €
0,1140 €
250ks – 499ks
0,0660 €
0,0792 €
500ks – 999ks
0,0300 €
0,0360 €
1000ks – 1999ks
0,0150 €
0,0180 €
Nad 2000ks
0,0100 €
0,0120 €
V cene je aj spracovanie a prípadný návrh grafiky
Dodacia lehota po uhradení faktúry :
14 až 21 dní *
Poštovné a balné :
ZDARMA **
Čo je potrebné na výrobu etikety:

Grafický návrh
Počet ks
Rozmer etikety
Farba etikety
Farba nite (logo/písmo)
Dodacia adresa
Fakturačné údaje
Ak máte akékoľvek otázky, alebo potrebujete vypracovať grafický
návrh tak nás kontaktujte na latkovo@latkovo.sk
Parametre :
Šírka min 1,5cm + nárast po 0,5cm (napr. : 1,5cm, 2cm, 2,5cm…)
Dĺžka min 2cm + nárast po 0,5cm.
Podklady grafiky :
Rozlíšenie :

PDF, JPG, PNG, WORD ***, EXCEL***
300 dpi
V Skutočnej veľkosti etikety.

Doplňujúce informácie:
Ak chcete etiketu šiť na povrch látky, nechajte si okolo grafiky
minimálne 0,4cm priestor z každej strany na obšitie.
Ak chcete etiketu zašívať do švov, prirátajte si na dĺžku do strany
ktorú chcete zašívať min 0,7cm + 0,2cm okolo grafiky z každej strany.

* rozumie sa pripísanie fakturovanej čiastky na náš účet. ** ako doporučený list II. Trieda cez SP.
*** v prípade WORD a Excel grafiku ďalej upravujeme po dohode so zákazníkom.

