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Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság	1024 Budapest, Keleti Károly utca 23.
Telefon:  06 - 1 / 20 / 30 / 70 - 316-9070,   Fax: 316 9070	e-mail: alkoto5@axelero.hu
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A végső árhoz még 25% ÁFA járul.

Tisztelt Megrendelőink!

	Köszönve az eddigi sikeres együttműködést, valamint üdvözölve új Megrendelőinket, tájékoztatjuk Önöket tevékenységünkről és termelői árainkról.
	A mellékelt árak közelítő jellegűek, tekintettel a feladatok egyedi jellegére, az eseti megrendelések sajátosságaira – darabszám, kidolgozás, alapanyag minősége, .. stb. – a pontos árat a feladat elkészítés pontos parmétereinek és kondícióinak ismeretében tudunk adni.

Tartalomjegyzék oldalszám szerint
Tartalomjegyzék
	Grafikai-, iparművészeti-, belsőépítészeti tervezés - tervezési díjak 
Számítógépes grafikusi díjak
	Árajánlat készítése. Szaktanácsadás. 
Fóliagrafika készítése és applikálása. fóliagrafika táblán, fólia grafika alkalmazások
Fóliagrafika és fotó reklámtáblán, építési táblán, lábszerkezettel, megvilágítással
Molinó, transzparens készítés, vitorla reklámfestés
Tábla gravírozás, marás, gravírozás hozott anyagba - Kontúrkivágás
	Épületfeliratozás - Világító feliratok
	Önálló elemekből álló, plasztikus ábra
Világító reklámdoboz, cégér, tartószerkezet, telepítés
	Élvilágító reklámtábla
	Irodai információs rendszerek, ajtótáblák, belső irányítás
Irodai információs rendszerek, ajtótáblák, belső irányítás
Irodai információs rendszerek, ajtótáblák, belső irányítás
	Irodai információs rendszerek, ajtótáblák, belső irányítás

Irodai információs rendszerek, ajtótáblák, belső irányítás
	Iparművész fémmunkák
	Dobozolt feliratok és ábrák, restaurálás
Ötvös iparművészeti tárgyak, plasztikák tervezése és kivitelezése
Belsőépítészeti kiegészítő tárgyak tervezése és kivitelezése
Portálok felújítása, tervezése és kivitelezése
Üzletek, irodák belsőépítészeti tervezése és kivitelezése
Kiállítás tervezése és kivitelezés
	Árubemutató, prospektustartó állványok, tartópolcok, akasztók
	Nyomatok és nyomtatás
Szitanyomás, offszetnyomás
Nagyméretű print készítése
	Szitázott zászló, transzparens, printelt háló
	Alapanyagok, félkész termékek
	Vállalási feltételek - határidő
	Szállítás, szerelés
Fizetési feltételek
Garancia, karbantartás
Kedvezmények




Tervezés.
		Feliratok, emblémák tervezése, grafikai arculat kialakítása. arculati elemek 	alkalmazása,
		információs egységek tervezése,belsőépítészeti kiegészítő és egyéb tárgyak, plasztikák, 
		belsőépítészetí tervek készítése, kapcsolódó műszaki engedélyeztetési tervek elkészítése.
Szerződéskötésig a grafikai terv, a formaterv, a műszaki terv, az árajánlattal együtt készített tervvázlat az Alkotóközösség zsűrizett tulajdona, más kivitelező által való felhasználása csak az 5.AK hozzájárulása esetén lehetséges. Tervezési díj a MAOE Képző és Iparművészeti Lektorátus, a Magyar Tervezőgrafikusok és a Formatervezők Kamarájának díjtételei alapján. 	Amennyiben a terv alkalmazása, az Alkotóközösség kivitelezésében valósul meg, a tervezési díj számlázástól megállapodástól függő mértekben , az 5.AK eltekinthet.
Tervezés ütemezése: felkérés után, eseti egyeztetés alapján.

Számítógépes grafikus díjak.
	Ábrák digitalizálása, retusálása (bonyolultságtól függően):			2000-5000.-/db
	Számítógépes szedés, szerkesztés óradíja:			2500.-/óra

Árajánlat és vázlatok készítése, szaktanácsadás.
Az Alkotóközösség kivitelezésében készülő feladatoknál szóbeli, közelítő árajánlat készítése, az irányár jegyzék igénylése és felhasználása árak kiszámításához, műszaki-, gazdaságossági, esztétikai megoldásokkal kapcsolatos szaktanácsadás díjtalan.
Egyszeri, helyszíni felmérés, helyszíni egyeztetés			6000.-
	Amennyiben a felkérés a részletes, írásbeli árajánlat elkészítésére szól, műszaki-kiviteli, gazdasági kidolgozást, helyszíni felmérést, vázlatok készítését igényli, úgy az árajánlat készítésének a költsége
		100000.-Ft alatti nettó kivitelezési költégű munkák esetén a bekerülési érték 		8%-a
	100000.-Ft felett a bekerülési érték			5%-a.
	Amennyiben a munkát az Alkotóközösség kivitelezi, a fenti tétel számlázástól az 5AK arányosan. eltekinthet.
	Ezúton hívnánk fel szíves figyelmüket, hogy a feladatok sokfélesége és a megoldások egyedi jellege egyedi árak számítását igényli, ezért következőkben jelzett irányárak csak támpontok a pontos költségek kiszámításához. A feladatok pontos meghatározásakor, a végleges tervek elkészültével pontos árajánlatot adunk.
Áraink pontosítása, a részletek egyeztetése céljából készséggel állunk szíves rendelkezésükre.

Feliratozás engedélyeztetési terv elkészítése, illetve az engedélyeztetási eljárás lefolytatására
Tétel, leírás:			db. szám	ár/db
Helyszíni felmérés, fotózás - Vázlatok készítése, egyeztetés a megbízóval
Egyeztetés az építészeti hatósággal – vázlatok készítésre, tervtanács előzsüri
Engedélyeztetési dokumentáció elkészítése 5 példányban
- Műszaki leírás – meglévő állapot, tervezett megoldás - 	Felmérési dokumentációk - - Építészeti rajzok - - Látszati tervek - 	Müszaki-kivitelezési rajzok - Felelős tervezői nyilatkozat - - Illetékbefizetési bizonylat
Kiviteli költségek arányában 10%, de legkevesebb 76000,-Ft

Kapott grafikai eredeti, gyártási adat, műszaki paraméter, konszignáció.
A munka gyorsítása és költségkímélés miatt, az eredeti tervet, logót vektorgrafikában, a fotót feldolgozott retusált PC bitmap formátumban, számítógépes adathodozón kérjük. Ha az eredeti: print, rajz, vagy fotó, akkor minél kontrasztosabb, A 4 mérethez közelítő eredetit kérünk. A feladat pontos paramétereit, konszignációját írásban, esetleg méretezett vázlat formájában kérjük.

Fóliagrafika készítése és applikálása. (A betűméret csökkenésével az ár növekszik)
Betűméret:
1,5-2 cm>
2,1-4,0 cm>
4,1-8 cm 
8,1-15 cm
15 cm-től
Felület


 (2m2 felett)
(3m2 felett)
 (5m2 felett)
Ár:
8100.-/m2
4800.-/m2
4000.-/m2
3800.-/m2
3400.-/m˛
		Economy minőség. A fóliára 1 éves garanciát adunk.Más típusok esetén az ár változik.
		Az ár a felhasznált anyagmennyiség egy négyzetméternyi felületére van megadva.
		15 mm-esnél kissebb betű alatt a feladattól függő egyedi árat adunk.
		Kivágott fóliagrafika összeállitása (összetett, többszínű grafika esetén):		1200.-/m˛
	Kivágott fóliagrafika felkasírozása adott felületre (~autó)			1600.-/m˛
	Adott felület tisztítása Átlagos szennyeződés/ Öntapadó, vagy nehézkes :		1600-2400.-/m˛
	Feldolgozatlan fóliaflekk:			1200.-/m˛
	Feldolgozatlan fóliaflekk felkasírozva:			2400.-/m˛
	Előrajzolás:			2400.-/m˛
Egyéb minőségű anyagok
	3-5 év tartósságú; átvilágítható, fluoreszkáló, metál anyagok: az alapár arányában	150-280%
	7 év tartósságú, fényvisszaverő, folck, homokfújós stb. fólia: az alapár arányában	250-400 %
Fóliavágás hozott anyagból, kiszedés, transzfer fólia applikálása az 	alapár arányában:

Számítógépes grafikus díjak.
	Ábrák digitalizálása, retusálása (bonyolultságtól függően):			2000-5000.-/db
	Számítógépes szedés, szerkesztés óradíja:			2500.-/óra

Fólia grafika táblára applikálva.
Az ár aljfóliázással,v. szinterezésel értendő, a tábla felület arányában változik.Ár:Ft/cm˛
Anyag
301-600 cm2
601-1500 cm2
1501 cm˛-1 m2
1.01-2 m2
2 m2 felett
1 PVC /stirol
3.24 Ft/cm˛
2.2 Ft/cm˛
1.7 Ft/cm˛
1.5 Ft/cm˛
1.2 Ft/cm˛
2 PVC
3.4 Ft/cm˛
2.4 Ft/cm˛
1.9 Ft/cm˛
1.7 Ft/cm˛
1.4 Ft/cm˛
4 PVC / 1 Al.
3.7 Ft/cm˛
2.7 Ft/cm˛
2.2 Ft/cm˛
1.8 Ft/cm˛
1.5 Ft/cm˛
2 Al /8 PVC / 1 acél szinter
4.- Ft/cm˛
3.- Ft/cm˛
2.5 Ft/cm˛
2.- Ft/cm˛
1.7 Ft/cm˛
2 Al. szinterezve
4.5 Ft/cm˛
3.5 Ft/cm˛
3.- Ft/cm˛
2.5 Ft/cm˛
2.- Ft/cm˛
	Economy minőség. Egyéb típusok esetén az ár módosulhat.
	Minden további szín a felhasznált anyag méretétől függően:			+ 3500.-/m˛
		Egyszerű keretezés / műa. befogó profil / fa aljkeret a kerület arányában:		1500.-/fm
	Díszes keretezés / színes Al. / marott pácolt. lakkozott fa:			2200-5500.-/fm
	Plasztikus lemezalakítás, élhajlítás. 			2200-3400.-/m˛
	Al. keretszerkezet a felület arányában:			7200-12000.-/m˛
	Mágnesfólia aljlemez méretre vágva			6200-9200.-/m˛

Fólia grafika táblára applikálva.
Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
Anyag: 450x100 mm, lv. 5 mm. habosított PVC lemez, 
Keretezés: eloxált NIELSEN keret,
Grafika: tábla színre kasírozva,UV álló fóliagrafika,
Rögzítő furatok, rögzítéshez kétoldalas ragasztóval előkészítve,	2	2100,-	4200,-



Fólia-, és fotógrafikás felirati tábla.
Az ár a reklámfelület m2 arányában értendő.				Ár/m2
		Keretszerkezetre szerelt, esetleg íveltsarkú Al. profilkeretbe foglalt,
	2 mm/2.5 mm	 Al. lemez, szinterezve, vagy 4 mm vastagságú PVC lemez,
	UV. álló, színes fóliagrafika kasírozva,
		Színes fotógrafika, vagy print, védőfóliával laminálva,
	tábla ára a fotó arányától függően:				20-35000,-

Egyéb lehetőségek:
	Fényvisszaverő fólia alap: 				+ 5000,-
		Lábszerkezet Al., vagy tüzihorganyzott acél oszlopokkal, bilincsekkel,
	az igénybevételtől függő erősségű kivitelben:				+ 5-12000,-
	Szállítás - mérettől és távolságtól függően
	Telepítés - mérettől, vázszerkezettől. adottságoktól függően:			+ 4-8000,-
		Külső világítás, karos, vízálló halogén világítótestek:			+ 3-4000,-

Feszíthető reklámtranszparens “molinó” fóliagrafikával
Tétel, leírás:		ár/m2	m2	öszesen
	Anyag: szövöttalapú, lágy PVC fólia, beszegett szél
Méret: 
Rögzítési lehetőségek: kötélfogó gyűrű, bújtató-cső
	Egyoldalas Economy fólia:		9400,-		

UV álló, 5 év élettartamú, többször hajtható
speciális lágy fólia kasírozva		12200,-		

	Anyag: erősített kivitelű, szövöttalapú, lágy PVC fólia, beszegett szél
Méret: 
Rögzítési lehetőségek: kötélfogó gyűrű, bújtató-cső
	Egyoldalas Economy fólia:		12500,-		
UV álló, 5 év élettartamú, többször hajtható
speciális lágy fólia kasírozva		14700,-		
	Minden további szín felhasznált m2:		+ 4500.-		

Vitorla/autóponyva reklám fóliagrafika / festés
Tétel, leírás:				ár / szín / m2
	Fóliagrafika:
UV álló, 5 év élettartamú, speciális lágy fólia kasírozva			8200,-
Direkt festés (vitorla / molinó): 
fóliasablon és speciális festék alkalmazásával

Elkészítés előtt az anyag vizsgálata, esetleg próbajel nyomása szükséges. 		14400,-

Vitorla számanyagra nyomás 1 szín:				20700,-
Minden további szín: 				+4600,-

A grafika felvitele tisztított felületet, és 15-25 C külső hőmérsékletet igényel.




Tábla gravírozás. (befoglaló felület cm2 arányában, anyagköltséggel, kifestve, lakkozva)
felület cm2
30
50
100
250
500
1000
2000
   szorzó
Gravműa 0.8
23.0
19
17
15
13
12
11
0.5
Gravműa 1.6
27
23
20
17
16
14.0
13
0.6
Gravműa 2.4/GrvStr
32
27
23
20
18
16
15
0.7
Sr-Al 0,8-1mm 
45
38
33
29
26
23
22
1
Sr-Al 1,6-2mm 
54
46
40
35
31
28
26
1.2

Gravírozás ár módosulása darabszám növekedése esetén – anyagár marad –egyedileg számolni
db
1
3
10
30
100
300
1000

szorzó
1
0.84
0.708
0.61
0.54
0.489
0.47

	30 cm alatt egyedi árat adunk (~karakter-ár +anyag)
	Egyszerű aljkeret a kerület arányában:			20.-/cm
		Díszes keretezés (színes Al./marott, pácolt, lakkozott fa) a kerület arányában:	25-50.-/cm
	Krómozás:			2.-/cm2
		Szinterezés a lakkozás helyett, a táblaméret arányában:		1.-/cm2

Gravírozás betűnként (hozott anyagba) 
mm
Műanyag
Plexi-Fa
Gravo Al., Réz, Br.
Egyéb Alu., Réz 

outli
talptl
talps
outln
talptl
talps
outli
talptl
talps
outli
talptl
talps
5
50.-
58.-
60.-
60.-
70.-
73.-
68.-
78.-
81.-
85.-
95.-
100.
5 mm magas betű magasság alatt – ha megvalósítható - ára 5-mm-é.
Ár méret növekedés esetén - milliméterenként			+16 %
Fenti ár normál karaktarre vonatkozik, semi-bold, bold betűk gravírozása		+15 %
A karakterek pontos ismerete esetén, esetleg egyéb anyagok, technikák (gyémánttal nyomás, laser) esetén pontos árat adunk.

Kontúrkivágás (a betű magasságának 10 mm-eként, anyagár nélkül.)
Anyag vastagság	Fa, plexi		Alu, réz, bronz.
1 mm	30.-		72.-
2 mm	35.-		86.-
3 mm	40.-		95.-
4 mm	55.-		107.-
5 mm	65.-		125.-
8 mm	76.-		
10 mm	88.-		

4 cm betűmagasság alatt 4 cm-es betű árát számoljuk 
Vonalvágás cm-ként: a betű kivágás árának				30 %-a
Embléma-, egyszerűbb alak kivágása: eseti kalkuláció szerint
Kúpos kontúrmarás, lépcsős intarzia vágás				+ 30 %







Épületfeliratozás
Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
	Önálló elemekből álló, plasztikus, világító feliratozás.
Méret: 4000x500 mm
Kivitel: plexi dobozolt betűk, plexi vagy fém oldalpalást,
Anyag: tejopál, színes, vagy B/W (nappal fekete, éjjel, átvilágítva fehér betűk,
Világítás: belső, nagyfeszültségű neon
Kiviteli költség - bonyolultságtól függően:	150-250000.-/m˛


Egyoldalas világító doboz
Méret: 4000x600 mm
Kivitel: Al. burkolat, belső szerkezet, hegesztett hátfal, plexi, vagy feszített fólia előlap
Világítás: belső, kisfeszültségű fénycső
Grafika: UV álló fóliagrafika, szerkezettől,. mérettől függően			70-120000.-/m˛
		              Plexi kontúrmarott grafika, szerkezettől,. mérettől függően:		90-150000.-/m˛

Kétoldalas reklámdoboz – cégér
Mint fent, csak kétoldalas
Fólia grafikával				100-180000.-/m˛
Kontúrmarott plexi grafikával				130-220000.-/m˛

Egyoldalas, megvilágított felirat
Eloxált NIELSEN al. keret, lv 8 mm PVC, vagy 2mm Al tábla,
UV állló fóliagrafika,
Kisfeszültségű külső karos halogén világítás
UV álló fóliagrafika, szerkezettől,. mérettől függően			70-120000.-/m˛
4000x600 mm :				158800.-

Egyéb kiegészítések világító berendezések elkészítéséhez.
Az ár a befoglaló homlokfelület arányában értendő (m˛)
	Acél, vagy aluminium tartószerkezet - kiviteltől függően:			5000-12000.-/m˛

Díszes tartókonzol kiviteltől függően:				15000-30000.-/m˛
Lábszerkezet alumínium, vagy tűzihorganyzott acél oszlopokkal, bilincsekkel		8000-16000.-/m˛
Díszes lábszerkezet koracél, öntöttvas, alumínium, vagy acél oszlopokkal		15000-70000.-/m˛
Szállítás, telepítés - feladattól függően:				4000-12000.-/m˛

Egyéb méretű, alakú, anyagú, műszaki kialakítású (pl.forgó) berendezésekre eseti árat adunk.
Az így kialakult ár az elektromos tápvezeték kiépítésének, építési-, statikai-, műszaki-engedélyezési tervek elkészítésének árát nem tartalmazza.








Plasztikus cégfelirat
Tétel, leírás:				ár/db
Alaplap: 1600x500x6 mm csiszolt szélű üveg homokfúvott belső felülettel
Grafika: kontúrmarott, 20 mm vtg. PVC
Szín: logó arculati színekre festve
Rögzítés: függesztve az álmennyezet tartószerkezetéhez D 6 mm koracél rúddal		118000,-
(Esetleges megvilág	ítási lehetőség: álmennyezetből spotlámpa, illetve hátfalról fénycső)

Plasztikus cégfelirat
Tétel, leírás:				ár/db
Alapszerkezet: 1600x500x160 mm koracél palástú, 	ívelt sarkú szorítókerettel fogott tejopál plexis ház
	készre szerelt belső fénycső világítással.
Grafika: kontúrmarott, arculati színekre festett, 20 mm vtg. PVC, vagy színes és víztiszta plexi kombináció
Szín: logó arculati színekre festve, vagy színes plexi, esetleg negatív grafika (kék alap) is lehetséges
Rögzítés: hátfalhoz, vagy függesztve az álmennyezet tartószerkezetéhez D 4 mm koracél rúddal
































Élvilágító plexi reklámtábla – közelítő ár a felület arányában: Ft/cm2
Eloxált esetleg színterezett alumínium világítótest, készre szerelt világítással.
A ház kialakítása más anyagból is lehetséges, pl. kor-acél, plexi, stb.
Kontúr-gravírozott grafika. Szín: festve, vagy fóliagrafika kasírozva.
		1000>	2500>	5000>	10000
Élpolírozott plexi tábla	4	3	2.5	2
Kontúrgravírozás,	14	11	8	6
Fóliagrafika szín kasírozva	3	2.5	1.5	1
Világítóberendezés	7	5	4	3

Élvilágító plexi reklámtábla
Tétel, leírás:				ár/db
Világítótest: eloxált vagy színterezett alumínium / plexi / koracél fejprofil
	készre szerelt belső fénycső világítással.
Alaptábla anyaga: élpolírozott plexi tábla 
Grafika: kontúr gravírozott grafika
Méret: 1600x500x8 mm
Színezés: gravírozásban festve/ fólia kasírozva
Rögzítés: hátfalhoz, távtartóval, vagy függesztve		104000,-


Tétel, leírás           ár/darabszám:	1 db	2-4 db	4-8 db	8-12 db
Eloxált Al. ház 	38500.-	36500.-	34200.-	33000.-
Koracél ház	46200.-	43400.-	40800.-	38300.-

Gravírozás hozott anyagba
			50.-Ft/betűmagasság (cm)

Fejprofil
Ár a hosszméret függvényében
		190 mm	5460.-	265 mm	6420.-	340 mm	7950.-
		480-mm	9500.-	565 mm	11110.-	630 mm	11400.-
		760 mm	13730.-	940 mm	16160.-	1010 mm	17640.-
		1240 mm	19650.-	1540 mm	23790.-















80 mm-s sínes, cserélhetű betétű, felirati rendszer
	Al.extrudált sín, műanyag végzáró elemekkel,
	Cserélhető Al. lemezbetéttel, fóliával színre kasírozva, fóliagrafika
Az ár a befoglaló homlokfelület arányában értendő (cm2)
Tábla felülete  cm2	200-499	500-999	1000-2999	3000-6000	6001 felett
Al. sín betéttel	11.-	10.-	9.-	8.-	7.-

	+ Fóliagrafika feliratozás lista szerint
	+ Gravírozott feliratozás lista szerint

	Színesre dukkózott, vagy szinterezett felület	+2.-/cm2
	További vízszintes osztások:			1.-/cm2
		Egyszerű szerkezet / keretezés / befogó profil / aljkeret  / a kerület arányában:	25.-/cm
	Díszes keretezés (színes Al. / marott, pácolt. lakkozott fa) a kerület arányában:	25-50.-/cm
		Lábszerkezet a felület és a kivitel függvényében:				2-5.-/cm2


Cserélhető betétű, AL-SIGN. információs rendszer
Aluminium extrudált sinrendszer, sík és becsúsztathatós betétű táblákkal, alumínium és műanyag záróelemekkel, alumínium aljösszefogókkal, kétoldalas szerelő elemekkel, lábakkal, tartókkal, világító elemekkel ellátott rendszer, több színű eloxálással, vagy szinterezve. A feliratozás elemei a 31 mm -es 2 részre oszott sínszélességtől 250 mm szélességig-terjednek. Feliratozás módja: a sík felületeken fóliagrafika, a sínekben betétlemezen fóliagrafika, vagy gravírozott betétlemez, névjegy, esetleg printelt szöveg víztiszta védőfólia mögött. Szerelés kétoldalas ragasztóval, szükség esetén csavar/tipli.
Az ár felület arányában (cm2)		200>	350>	750>	1250>	2500>	5000>	9999>
Sínrendszer 		26.-	24,-	22.-	21.-	20.-	18.-	17.-

+ Fóliagrafika feliratozás lista szerint
+ Gravírozott feliratozás lista szerint

Színesre dukkózott, vagy szinterezett felület	+2.-/cm2


Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
	160x60 mm méretű ajtófeliratozás fóliagrafikával			1730.-
	Pótlólagos funkció módosítás:				480.-

Pótlólagos névmódosítás:				250.-











Slim Slatz ajtótábla rendszer.
Alumínium eloxált sínrendszer, extrudált Al. aljszerkezet, sík és becsúsztathatós betétű táblák, alumínium és műanyag záróelemek, alumínium aljösszefogók, kétoldalas szerelő elemek.
Sínszélesség: 20 mm-estől 240 mm-ig. A sínek vertikálisan tetszőlegesen sorolhatók.
Feliratozás módja: a sík felületeken fóliagrafika, vagy print, a sínekben betétlemezen fóliagrafika, vagy gravírozott betétlemez, esetleg printelt szöveg víztiszta védőfólia mögött - helyben előállítható fix, vagy mobil információ részére.
Szerelés kétoldalas ragasztóval, szükség esetén csavar/tipli.
Javasolt kivitel: 220 mm szélesség, helyiség feliratok 40 mm magas, névtáblák 20 mm magas elemek.
Az ár felület arányában (cm2)		200>	350>	750>	1250>	2500>	5000>	9999>
Sínrendszer 		24.-	22,-	20.-	19.-	18.-	16.-	15.-

+ Fóliagrafika feliratozás lista szerint
+ Gravírozott feliratozás lista szerint


Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
	Vezetői kiírás: 420x120 mm				
	Ajtófeliratozás: 240x180 mm				

Kiírás a tárgyalók ajtaján: 420x80 mm				
Egyéb helységek feliratai: 240x80 mm				
Emeleti irányítás: 420x80 40mm				
Földszinti irányítás: 840x40mm				
	Lépcsőházi emeletjelző felirat: 420x80mm				

Piktogramm: 160x80 mm				
	Hirdetőtábla: 700x1000 mm				

Hordozható irányjelző tábla, A4 plexi,
	színterezett Al. talp, laptartó keret, krómozott láb			
	Programm kiíró tábla: 700x1000 mm
eloxált Al.profil keret, PVC hátlap,
plexi tokok prinelt feliratok fogadására				




















Fa ajtótábla, felirati tábla-rendszer
Profilmarott pácolt, lakkozott fa tok, cserélhető betéttel,
Fóliagrafika feliratozás, esetleg gravírozott elemek
Tábla felülete arányában  Ft/cm cm2				ár-cm2
	Fatok, az osztások számától függően:				7-10.-/cm2
		Fólia grafikával készített betétekkel, az 	osztások számától függően:		3-5.-/cm2
		Gravírozott betétekkel a felület arányától és az 	osztások számától függően:		15-20.-/cm2


Plexi házas, cserélhető betétű ajtótábla
Tejopál-víztiszta plexi, rekeszre osztott laptartó, fóliagrafika fejléc
Az ár a befoglaló homlokfelület arányában, fóliagrafika feliratozással értendő (cm2)
Tábla felülete / cm2	100>	500>	1250>	5000>	9999 cm2>
		12.-	9.50	7.-	5.50	4.-


Tejopál-víztiszta plexi ajtótábla, rekeszre osztott laptartó, Al.profil, cserélhető betétű fejléc
Tábla felülete / cm2	100>	500>	1250>	5000>	9999 cm2>
		15.-	12.-	10.-	7.50.-	6.-


80 mm-s sínes, és plexi házas,felirati rendszer - 210x220 mm ajtótábla
	Al.extrudált sín, műanyag végzáró elemekkel,
	Cserélhető Al. lemezbetéttel, fóliával színre kasírozva,
	Fóliagrafika,
	Tejopál és víztiszta plexiből készített laptartó.
	darabszám:	5-10	11-30	31-60	61-100	100 db felett
	Ár/darab:	3360.-	3200.-	3040.-	2880.-	2740.-


Mágneses, plexi előlapú, cserélhető A5 betétű ajtótábla
Tejopál-víztiszta plexi előlap, fóliagrafika fejléc
Szinterezett fém ház, mágneses rögzítés
Tétel, leírás:		méret mm	db szám	ár/db	összeg
	Ajtótábla	212x 212		2620.-	















Réz, dobozolt, plasztikus ábrák és feliratok.
Az ár megközelítő értékű, a befoglaló homlokfelület arányában (cm2)
	Fém dobozolt betű, 20 mm palást (réz), patinázva, lakkozva			20-32.-/cm2
	Az ár a palástmélység 10 mm-eként növekszik:				+ 4.-/cm2
	Belső nagyfeszültségű neon világítás				+ 7.-/cm2
	Koracél 				150 %

Restaurálás. 
	Képző-, és iparművészeti - ötvös jellegű tárgyak restaurálására, reprodukálására eseti 
	árajánlatot adunk.

Ötvös-iparművészet.
		Különleges iparművészeti kialakítás, technika, anyag, egyedi szerkezet tervezésére, 
	kivitelezésére egyedi árajánlatot adunk.

	- egyedi világítótestek,
		- belsőépítészeti kiegészítő tárgyak: pl. hamutartó, kulcskolanc, réz szerkezetek, stb., 
	- ajtófogók, korlátok, rácsok,
	- egyedi plasztikák, érmek, stb..

Belsőépítészet, belsőépítészeti kiegészítő tárgyak, tervezés, kivitelezés
	Portálok - 	eredeti, igényes portálok felújítása, újak tervezése, kivitelezése
		Belsőépítészet- üzlethelységek, irodák belsőépítészeti tervezés és kivitelezés,
		Kiállítás tervezés és kivitelezés,

Vert bronz érem
Tétel, leírás:			db szám	ár/db
	ř 42,5 mm, kétoldalas plasztika, csiszolt antikolt felület		600	980,-

Vaákum szívott, áttesző tetejű, bárszonyozott (flockolt) doboz		600	190,-
Fröccsöntött t, áttesző tetejű, bárszonyozott (flockolt) doboz		600	320,-
	Ezüstözés				+1100,-

Aranyozás				+2000,-
Vállalási határidő
Szerszám előállítás: megrendeléstől, illetve az adatok kézhezvételétől számított 21. munkanap.
Késztermék előállítása: mintadarab elfogadásától számított 12 munkanap.









Árubemutató-, prospektustartó állványok, tartópolcok, akasztók.
(viszonyítási alapként az eseti tárgyak és méreteinek árainak számításához)
	Rácsszerkezet  ř 3-4 mm köracélból,
	Tartószerkezet zártszelvény, L, T, és profilokból, csőből, laposvasból hegesztve,
	Acéllemez felirati mező, tárgytartó pult, szinterezett felület.

Egyedi kialakítás esetén darabszámtól és szerkezettől függő árat adunk.
	Asztali prospektustartó, fali, akasztós prospektustartó A4			800-1500.-
	Asztali prospektustartó reklámfelülettel mérettől függően			1500-4500.-
	Forgós prospektustartó				22000-28000.-
	Prospektustartó állvány mérettől függően				12000-24000.-
	Prospektustartó kosársor				3700.-
	Tárgybemutató, kináló - akasztós, polcos - 	állvány méretől függően		12000-45000.-

Késztermékek
Rács modul tartófalak - 	Kosarakkal, polcokkal, lemeztartóval, vállfatartó akasztóval 	könyvespolccal 
	Felső támasztással, fixálható görgővel
Falraszerelhető tartókszerkezetek - 	Próbafülkeív, prospektustartó, vállfaakasztó, video-, könyv-, virág-,cipő-, labdatartó, gitárakasztó
Forgóállvány - 	Szalvéta-, cipő-, képesalap, prospektus-, kosaras-, akasztós állvány
Konfekcióeszközök – Konfekciókocsi, konfekcióív
Stabil, forgóállványos, fixálható kerekes sztenderek	
Reklámeszközök - Akciós tábla, megállítótábla, mágnestábla, prospektuskínáló állvány, gurulós állvány
Bútorzat kiegészítők, előszobafal, ruhaszárító, telefonasztalka, asztal, ülőzsámoly, stb.























Nagyméretű, négyszín (color) print.
Papír alapú nyomatok speciális hordozóra, kívánságra laminálva, öntapadós kivitelben készülnek.
	A nyomat ára a mennyiségtől függően:			15000-22000.-/m2
	Laminálás / kétoldalas ragasztó kasírozás -minőségtől függően:		2200-3200.-/m2
	Nyomat felkasírozása adott felületre:			1200.-/m2
Műanyag alapú, átvilágítható öntapadó fólia 1-4 év kültéri garanciával
	A nyomat ára a mennyiségtől függően: 			20000-35000.-/m2
Előkészítés 
	Dia, proof, fotó esetén - szkennelés:	minőségtől függően:		5000-15000.-/db 
	Szerkesztés, szedés, grafikai munka			2500.-/óra

Névjegy, levélpapír, boríték
tétel                              db szám:	50	100	200	500	1000	2000
Nyomás: 1 színű nyomat:	45,-	28,-	24,-	18,-	16,-	14,-
További színek:						+ 50%/szín
Különleges, kreativ papír				+ 30% / db
Boríték esetén					+ a boríték beszerzési ára
Grafikai előkészítés:szedés. szerkesztés, print						1000-2500.-
Grafikai előkészítés:szedés. szerkesztés, print						1000-2500.-
Embléma digitalizálás szükség esetén, retusálás bonyolultságtól függően	1500-4500.-/db

Szitázott, oválisra kivágott embléma:
(viszonyítási alapként az egyedi termékek és méretek árának számításához)
	210x150 mm fehér flekken kétszínű szitázott embléma	100 db	180.-Ft/db
	515x375 mm fehér flekken kétszínű szitázott embléma	100 db	400.-Ft/db
	980x700 mm fehér flekken kétszínű szitázott embléma	50 db	980.-Ft/db

Villamos-grafika
Tétel, leírás:			ár-m2	összeg
Méret: megadott rajz szerint, kb. 16.1 m2
Színek száma: 4
Anyaga : színes print öntapadó fólián
Ár anyagminőség szerint (UV állóság, anyagvastagság, ellenállóképesség,)
	3 hónap			10200,-	164220,-

6 hónap			14600,-	235060,-
1 év			17200,-	276920,-
Szállítás, applikálás.			1600,-	25760,-
Eltávolítás:			1600,-	25760,-

A grafika felvitele tisztított felületet, és minimum 15 Cş külső hőmérsékletet igényel.
A fólia eltávolítása is minimum 15 Cş külső hőmérsékletet igényel. Bár a felirat eltávolítását mindig óvatosan végezzük, utánfestett, javított, sérült, alákorrodált, nem megfelelően alapozott dukkozás esetén a festés hibáiért felelősséget nem vállalunk.



Sorszámozott öntapadó cimke
Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
Sorszámozott cimke
Anyag: öntapadó PV fólia
Méret: 110x40 mm 
Grafika: sárga alapon fekete szöveg, 1-350 sorszámozva	350	142,-	49700,-


Szitázott zászló, transzparens
Tétel, leírás:		db szám	ár/db	összeg
Műanyag alapú, vízlepergető polieszter zászlóselyem,
Fehér, hurkolt polieszter
Rögzítési lehetőségek (kötélbújtató cső gyűrű),
Egyoldalas, egyszínű, pozitív grafika, a felület ~50 %
Formakészítés színenként	5800.-/m˛
Anyagár	2100.-/m˛
1 szín nyomás	1800.- /m˛

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a kihelyezett zászlókat anyagtípustól függetlenül, legalább 3 hetenként normál színes-mosásban ki kell mosni, mert különben menthetetlenül elszíneződnek. Az elszíneződés oka a levegőben lévő korom- és ólomszármazékok, és a jellege szerint a rozsdafolthoz hasonlítható.

Szitázott zászló, transzparens
Tétel, leírás:		db szám	ár/db	 nyomott háttér
Kivitel leírás szerint
	Nemzeti zászló 150x200 cm,				
német, magyar,		3	5200,-	
svéd		1	7500,-	
USA		1	22200,-	
	Zászló 150x200 cm, 3+0 szín		30	8800,-	9600,-

Molino 300x100 cm, ,3+0 szín		20	15800,-	17400,-
Molino 300x100 cm, ,3+3 szín		10	25200,-	27700,-

Feszíthető reklámtranszparens háló “printelt fotó”
Tétel, leírás:				ár/db
1.	Szövetalapú, beszegett szélű, lágy PVC háló
	Rögzítési lehetőségekkel - kötélfogó gyűrű,
	Egyoldalas, tónus-, és színátmenetes,4 színű printelt grafika,
	Méret: ~18450x5000 mm				1000000.-

Kívánságra: Felerősítő szerkezet – beépítő dübell, feszített drótkötél keret, feszítőkötél	150000.-
Szerelés:				130000.-






Alapanyagok és félkész termékek
Ár = kereskedelmi ár+darabolás:	 ~ +33 %
szükség esetén +szállítás

Fólia anyag.
Fólia anyagok típustól függően
Átvivő anyag

Tábla anyag
Polistirol – Plexi – PVC - Habosított PVC
Al lemez szinterezve

Gravírozó anyag.
Gravír anyagok típustól függően

Sárgaréz tábla anyag
Csiszolt lakozott  Sr.
2 mm Gravír Sr.

Molinó anyag.
		Erősített PVC fólia, különböző alapszínekben,
		Beszegett szél, rögzítési lehetőségekkel (kötélfogó gyűrű, cső), kötéllel:

Keretezés
	Egyszerű keretezés / műa. befogó profil / fa aljkeret a kerület arányában:		2200-3500.-/fm
	Díszes keretezés / színes Al. / marott pácolt. lakkozott fa:		3000-5500.-/fm
	Al. keretszerkezet a felület arányában:		6000-8000.-/m˛






















Vállalási határidő (mennyiségtől és a feladat jellegétől függően a megrendeléstől számítva, munkanap)
		Grafikai-, építészeti-és formaterv, vázlat készítése írásbeli ütemezés szerint.
	Fóliagrafika, fóligrafika alkalmazások			3-5
	Gravírozás, kontúrmarás, információs rendszer			6-8
	Nyomdai munkák, nagyméretű print			6-8
	Világító feliratok, cégérek			8-10
		Plasztikus, különálló elemekből álló világító reklám kivitelezése		12-20
	Plasztikus fémfeliratok, ötvösmunkák			12-20
		Kiállítás kivitelezése, árubemutató állványok kivitelezése		12-20
	Portálok kivitelezése			16-40

Határidő előtti teljesítés:
	Határidő előtti teljesítés - 	Az elkészítés során az alkalmazott technológia sorrendje megköveteli bizonyos idő ráfordítását. A vállási határidő a technológia pontos végrehajtását, esetleges korrekciós lehetőséget, normális munkaidőban való munkavégzést, megrendelőink megbízásainak rendszeres, pontos teljesítését takarja. A munka a vállalási határidő előtti elkészítése a fenti feltételek sérelmére lehetséges, mely esetleg az egyéb megbízóink bizalomvesztésével, és legtöbb esetben többlet anyagi ráfordítással (túlóra, nem ütemezett szállítások, ..stb) jár. A költségek emelkedésének mértéke a vállalási határidő csökkenésével fordítottan arányos.
Így a vállalási határidő 	x %-os csökkentése a kivitelezési költség x %-os növekedésével jár.

Szállítás, szerelés
Ha az árajánlat a szállítás és szerelés költségét nem tartalmazza, igény esetén 
	egyszeri szállítás Budapest területén			~2800.-
		szállítás, illetve kiszállás vidékre, a megteendő oda-visszaút alapján - Ft/km	95.-
	szerelés óradíja: 			~4000.-

Garancia, szavatosság
Garancia, szavatosság: rendeltetésszerű használat esetén az elkészített munkára 1 éves garanciát adunk. Az általunk készített termékek karbantartását határidő nélkül vállaljuk.

Fiztetési feltételek
	Fizetési feltételek: fizetés - 30.000.-Ft alatt az átvételkor, készpénzben, 30.000.-Ft felett átvételkor, vagy nyolc napos átutalással, 300000,- felett, illetve eltérő esetben szerződésben rögzített módon.
Határidőn túli számlakiegyenlítés esetén a mindenkori APEH késedelmi kamatnak megfelelő összeget számolunk fel. A közölt árainkat 30 napig tartjuk fenn.

Kedvezmények
Több darabból álló tétel esetén az egyedi és az összesített mennyiség közötti ár adható.
Összetett-, nagyobb mennyiségű megbízásnál egyedi, kedvezőbb árat biztosítunk.

