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Razítka na míru
Špalíček z bukového masivu (3 základní velikosti: 45 x 45, 90 x 45, 90 x 90 mm)
s mechovou podložkou a štočkem z gumy. Razítko jsme ochránili zdraví
nezávadným a vodou ředitelným lakem. Tiskněte s Papírnou.

➊

➋

➌

90 mm

Razítka ze srdce, dřeva a gumy.
Pro vás. Nebo pro někoho.

1:1 (měřítko)

Váš motiv jemně vygravírujeme a razítko ručně zkompletujeme.

Ergonomické výřezy na stranách dřívka vám usnadní používání
a zajistí opravdu přesnou a příjemnou aplikaci. Tiskněte srdcem.

45 mm

Ceny a rozměry. Raz, dva, tři.
➊ • 45 x 45 mm
- jeden kus 45 x 45 mm - 1490 Kč
- dva kusy 45 x 45 mm - 2390 Kč

➌

➋ • 90 x 45 (45 x 90) mm
- jeden kus - 45 x 90 mm - 1790 Kč
- dva kusy 45 x 90 mm - 2890 Kč
➌ • 90 x 90 mm
- jeden kus - 90 x 90 mm - 1990 Kč
- dva kusy 90 x 90 mm - 3190 Kč
Ceny uvádíme včetně DPH 21 %.
Podklady a postup v jednoduchém procesu
K výrobě je třeba dodat motiv v jedné barvě (černá), v tiskovém PDF a v křivkách. Nabízíme zvýhodněné sady dvou kusů
od motivu - viz cena za dva kusy. Na výrobu potřebujeme max.
10 pracovních dní od potvrzené objednávky a odsouhlaseného
motivu. Platbu předem je možná realizovat převodem (fakturou)
nebo osobně přímo v Papírně (hotově nebo platební kartou).

➊

➋

Inkoustová poduška do vašeho setu
Inkoustovou podušku je možné dokoupit na místě při vyzvednutí
v Papírně nebo objednat předem. Poduška je naplněna kvalitním
razítkovacím inkoustem černé barvy. Je vyrobena v ČR a při její
výrobě neuniká do ovzduší žádný CO2. Malá poduška na razítka
o velikosti 45 x 45 nebo 45 x 90 mm je v naší stálé nabídce
a prodáváme ji za 129 Kč. Velká poduška pro razítka
velikosti 90 x 90 mm je k dispozici pouze
na objednávku za 259 Kč.
Grafické práce. Upravíme nebo navrhneme s vámi.
Nemáte motiv připraven v tiskovém formátu? Máte svůj motiv
pouze ručně nakreslený? Máte svůj motiv pouze jako nápad
v hlavě? Naše grafické studio (člen Unie grafického designu)
je vám plně k dispozici. Cena prací je určena na základě
složitosti a náročnosti motivu = potřebném času na jeho
přípravu. Vaše razítko vám vyhotovíme do 14 dnů
od odsouhlasené, potvrzené a zaplacené objednávky.
Potřebujete logotyp? Práce je nám možné zadat i jako kompletní tvorbu firemního loga a vizuálu s dodáním manuálu.
Nabízíme a zajišťujeme kompletní grafické služby přímo
v Papírně, nedelegujeme zakázky jiné agentuře.

Ad resa o b c h o d u n a Le t n é:
Papírna
Františka Křížka 1133/8, 170 00
Praha 7-Holešovice #artdistrict7

• Pomocí razítek z Papírny můžete tisknout i velmi detailní motivy s tenkými linkami.

Papírn a St at ion ery s.r.o.
Františka Křížka 1133/8, 170 00 Praha 7-Holešovice
IČ: 03454011 / DIČ: CZ03454011 (jsme plátci DPH)
Tel.: +420 252 547 452 MAIL: info@papirna.cz
Bank: 266959454/0300

f
t
i

p a p i rna .cz
♥+

Ve studiu nás najdete od pondělí do pátku od 1000 do 1900 hodin na naší sdílené letenské adrese: Františka Křížka 1133/8, Praha 7, 170 00, Česká republika

