Outdoorová reklama
Společnost 1. Dejvická spol. s r.o. byla založena v roce 2007 a specializuje se na výrobu outdoorové
reklamy. Provádíme instalace jakékoliv outdoorové reklamy po celé České republice. K dispozici máme
přes 31 000 reklamních nosičů všech rozměrů. Objednávky realizujeme od 1 kusu!
Ceník výroby PVC bannerů:
Typ

Plachta

Cena za m2

Zavařené okraje i oka

Rozměry

START

440g

85 Kč

nezavařené, po 50cm

55x55cm, 105x55cm, 105x105cm,
155x55cm, 155x105cm, 205x55cm, 205x105cm

EKO

440g

105 Kč

bez DPH

zavařené, po 40cm

libovolné rozměry

PROFI

550g

120 Kč

bez DPH

zavařené, po 40cm

libovolné rozměry

bez DPH

zavařené, po 40cm

libovolné rozměry

bez DPH

zavařené, po 40cm

libovolné rozměry

MESH
EXTRA

350g děrovaná
650g černé jádro

bez DPH

161 Kč
220 Kč

* lze použít rexlexní fólie, ceny dle plochy (ceny na vyžádání).

Specifikace výroby PVC bannerů: PVC bannery tiskneme na tiskárně DGI PolaJet PS - 3206
a DGI XP 2506D od renomovaného jihokorejského výrobce.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

realizace DGi 3,2m šíře, HARD SOLVENT
vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
každý banner je ořezán na požadovaný rozměr (mimo banner Start)
každý banner má zavařené okraje a zavařená kovová očka po 40 cm /mimo banner Start
moderní velkoplošný tisk
tisk odolný vůči UV záření a vodě
rozlišení tisku 360 dpi až 720 dpi
dodání běžně do 4 pracovních dnů (možnost expresního dodání do 48 hodin)
profesionální přístup a doporučení nejlepšího řešení

(moderní technologie vysokofrekvenčního svařování)

Ceník výroby desek:
Cena za m2

Doručení

Deska 5mm + samolepa s laminací

520 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Deska 5mm + samolepa s laminací

620 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

MICRONDA deska bez oček

Deska 5mm + samolepa s laminací, kašírování

419 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

MICRONDA deska s očky

Deska 5mm + samolepa s laminací, kašírování

449 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

DIBOND

Deska 3mm + samolepa s laminací, kašírování

750 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Typ

Materiál

JEDNOSTRANNÁ PVC deska
OBOUSTRANNÁ PVC deska

(hliníkové sendvičové desky)

* lze vyrobit desku o tloušťce od 1 do 10mm, ceny se liší. Lze použít rexlexní fólie, ceny dle plochy (ceny na vyžádání).

Specifikace výroby desek: reklamní desky tiskneme na tiskárně Roland-rs 640 od předního
světového výrobce wide - format tiskáren - Roland DG, Mimaki JV4 SP a Mimaki JV5 o šíři 160 cm.
•
•
•
•
•
•
•
•

realizace MILD SOLVENT
vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
tiskárna zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk
tisk je realizován na samolepící folie, které jsou následně kašírované na desku
tisk odolný vůči UV záření a vodě
rozlišení tisku 720 dpi až 1440 dpi
dodání běžně do 4 pracovních dnů (možnost expresního dodání do 48 hodin)
profesionální přístup a doporučení nejlepšího řešení

Ověřená řešení pro prodej bytů, domů a pozemků! Stává se Vám, že plachta v okně bytu není
dobře vidět? Jak označit pozemek na prodej nebo jak zaujmout projíždějící řidiče? 603 839 848!

Outdoorová reklama
Ceník výroby billboardů, bigboardů a plakátů:
Typ

Materiál

Cena

BILLBOARD 5,1x2,4m

modrý podklad, 120g

1 ks = 555 Kč

BILLBOARD 5,1x2,4m

modrý podklad, 120g

2 - 10 ks = 505 Kč

BILLBOARD 5,1x2,4m

modrý podklad, 120g

11 - 30 ks = 435 Kč

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

BIGBOARD 9,6x3,6m

modrý podklad, 120g

1 ks - 10 ks = 1519

Kč bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

BIGBOARD 9,6x3,6m

modrý podklad, 120g

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

PLAKÁT A2

modrý podklad, 120g

11 - 30 ks = 1399 Kč bez DPH
1 ks = 24 Kč bez DPH

CITYLIGHT

pololesk, 150g

185 Kč/m2

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Doručení
Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

bez DPH
bez DPH

bez DPH

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

* lze vyrobit jakýkoliv rozměr plakátu z billboardového papíru, cena za m2 = 94 Kč.

Ceník výroby samolepek:
Typ

Materiál

Použití a životnost

Cena za m2

Samolepka interiér do 20m2

samolepka

interiér - 4 roky

do 20 m2 = 228 Kč

Samolepka interiér

samolepka

interiér - 4 roky

nad 20m2 = 213 Kč

Samolepka exteriér do 20m2

samolepící folie s laminací

exteriér - 4 roky

do 20 m2 = 324 Kč

Samolepka exteriér

samolepící folie s laminací

exteriér - 4 roky

nad 20 m2 = 299 Kč bez DPH

Okenní samolepka do 20m2

děrovaná samolepící folie

do 20 m2 = 469 Kč

Okenní samolepka nad 20m2

děrovaná samolepící folie

exteriér (výlohy apod.)
exteriér (výlohy apod.)

Okenní samolepka lamino nad 20m2

děrovaná samolepící folie s tekutou laminací

exteriér

(zadní okno auta apod.)

do 20m2 = 589 Kč

Okenní samolepka lamino nad 20m2

děrovaná samolepící folie s tekutou laminací

exteriér

(zadní okno auta apod.)

nad 20m2 = 549 Kč

nad 20m2

nad 20m2

bez DPH
bez DPH
bez DPH

nad 20m2 = 419 Kč

bez DPH
bez DPH

bez DPH
bez DPH

Specifikace výroby billboardů, bigboardů, plakátů: billboardy a bigboardy tiskneme na
tiskárně DGI PolaJet PS - 3206. Plakáty tiskneme na tiskárně Roland-rs 640.
•
•
•
•
•
•

vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
rozlišení tisku 360 dpi až 720 dpi pro billboardy a bigboardy
rozlišení tisku 720 dpi až 1440 dpi pro plakáty a citylight
pohledová vzdálenost pro billboardy a bigboardy 1m a více
dodání běžně do 4 pracovních dnů (možnost expresního dodání do 48 hodin)
profesionální přístup a doporučení nejlepšího řešení

Specifikace výroby samolepek: samolepky tiskneme na tiskárně Roland-rs 640, Mimaki JV4 SP
a Mimaki JV5 o šíři 160 cm. Ořez je prováděn na plotrech o šíři 120 cm a 160 cm.
•
•
•

tiskárna zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi
vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
tisk venkovních samolepek je realizován s laminací (proti UV záření, vodě, poškrábání tisku apod.)

Ceník Roll up bannerů:
Typ

Rozměr a materiál

Cena za kus bez DPH

Doručení do 4 dnů

959 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Samostatný tisk na roll up banner 85 x 200 cm, 650g/m2, litý banner

479 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Rolll up banner

včetně tisku a montáže

85 x 200 cm,

650g/m2, litý banner

1440 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Rolll up banner

včetně tisku a montáže 5 a více kusů

85 x 200 cm,

650g/m2, litý banner

1380 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Roll up banner samostatný

85 x 200 cm

Outdoorová reklama

Technické vlastnosti Roll up banner a specifikace tisku: tisk realizujeme na tiskárně Roland-rs
640 od předního světového výrobce wide - format tiskáren - Roland DG.
•
•
•
•
•

roll up bannery jsou dodávány samostatně nebo pouze tisk nebo komplet včetně instalace
tiskárna zaručuje fotorealistický tisk - vysoce kvalitní tisk s rozlišením 720 dpi až 1440 dpi
vysoká barvostálost, vysoká životnost tisku
plnobarevný tisk
velmi kvalitní materiál pro tisk - banner 650g/m2 s černým jádrem (neprosvítá)

Technické vlastnosti Roll up banneru:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

převážně se stojan využívá jako prezentační systém
velice jednoduchá manipulace, zároveň velice lehká konstrukce
snadno složíte a přenesete či umístíte kdekoliv do prostoru kam potřebujete
celo-hliníkový stojan (roll up) ve stříbrném provedení
banner s potiskem se ve spodní části přilepí
v horní části se zacvakne do hliníkové lišty
pevná hliníková skládací vzpěrná tyč
otočné stabilizační nohy
grafický banner je chráněn v hliníkovém pouzdře + textilní vak pro uskladnění a přenos

•
•

rozměr 85 x 200 cm
Roll up banner má kvalitní uchycováky, které nepoškrábou banner!

Ceník výroby firemních vlajek:
Typ

Materiál

Vlajky 0 - 1,99 m2

oboustranný tisk, včetně opracování, možnost praní vlajky

749 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Vlajky 2 - 4,99 m2

oboustranný tisk, včetně opracování, možnost praní vlajky

689 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Vlajky 5 - 9,99 m2

oboustranný tisk, včetně opracování, možnost praní vlajky

619 Kč

Praha zdarma, ČR 125 - 150 Kč

Cena za m2 bez DPH

Doručení do 4 dnů

Specifikace výroby firemních vlajek: firemní vlajky tiskneme na tiskárně Mimaki, modely JV4 a JV5,
sublimujeme na olejovém kalandru francouzské značky Lamare, následně vlajky ještě pereme za účelem odstranění
případných přebytků inkoustu. Tisk firemních vlajek je realizován sublimační technologií. Sublimační tisk je aplikování
sublimačního inkoustu na povrch předmětu použitím tepelného lisu při nastavení určité teploty, času a tlaku.
•
•
•
•

vlajku lze opracovat (očka, karabinky, tunýlky)
barvy proniknou povrchem a výsledkem je kvalitní dlouhotrvající potisk
sublimační tisk je vždy prováděn na polyester
každá vlajka je ořezána na požadovaný rozměr

Mezi naše stále klienty patří:
Czech republic

ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

Slovakia

a dalších více jak 300 společností
převážně z reklamního, stavebního
a realitního oboru z ČR i SK!

K dispozici máme 31 313 reklamních ploch k pronájmu od největších poskytovatelů reklamních
nosičů v ČR. Díky velkému výběru ploch můžeme připravit efektivně cílenou kampaň!

