
16.-/ db /szín

16.-/ db /szín

26.-/ db /szín
22.-/ db /szín

22.-/ db /szín

5.200 /szín4.200 /szín

4.200 /szín

7.000 /szín5.800 /szín

5.800 /szín

16.-/ db /szín

15.-/ db /szín

15.-/ db /szín

25.-/ db /szín

21.-/ db /szín

21.-/ db /szín

15.-/ db /szín

14.-/ db /szín

14.-/ db /szín

24.-/ db /szín

20.-/ db /szín

20.-/ db /szín

14.-/ db /szín

26.-/ db /szín

26.-/ db /szín

35.-/ db /szín
29.-/ db /szín

29.-/ db /szín

26.-/ db /szín

25.-/ db /szín

25.-/ db /szín

34.-/ db /szín

28.-/ db /szín

28.-/ db /szín

25.-/ db /szín

24.-/ db /szín

24.-/ db /szín

33.-/ db /szín

27.-/ db /szín

27.-/ db /szín

24.-/ db /szín

38.-/ db /szín

69.-/ db /szín/oldal

95.-/ db /szín/oldal

83.-/ db /szín/oldal

83.-/ db /szín/oldal

35.-/db. de minimum 2.800.-

28.-/db. de minimum 2.400.-

28.-/db. de minimum 2.400.-

36.-/ db /szín

6.500.-/szín

6.500.-/szín

fém felületre,

fém felületre,

fém felületre,

6.500.-/szín

7.600.-/szín

7.600.-/szín

10.400.-/szín

9.100.-/szín

9.100.-/szín

32.-/db

28.-/db

28.-/db

1 db- 109 db-ig

1 db- 109 db-ig

1 db- 109 db-ig

1 db- 109 db-ig

110 db-tól 

110 db-tól 

110 db-tól 

110 db-tól 

7.200.-/szín

3.200.-/szín

3.200.-/szín

4.400.-/szín

3.840.-/szín

3.840.-/szín

3.200.-/szín

2.500.-

2.500.-

3.200.-/szín

4.800.-/szín

4.800.-/szín

6.600.-/szín

5.760.-/szín

5.760.-/szín

13.200.-/szín

11.520.-/szín

11.520.-/szín

klisé ( 10 x 30 cm)

klisé ( 10 x 30 cm)

klisé ( 10 x 30 cm)

4.800.-/szín

32.-/ db / szín

32.-/ db / szín

32.-/ db / szín

2019. január 1-tõl

2021. május 1-tõl

2023. január 1-tõl

2022. január 1-tõl

2022. január 1-tõl

2019. január 1-tõl

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

Nyomásköltségek :                      (tájékoztató jelleggel - ömlesztett áruk esetén)

A fenti árak tájékoztató jellegûek és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

A fenti árak tájékoztató jellegûek és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

A fenti árak tájékoztató jellegûek és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

A fenti árak tájékoztató jellegûek és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

A fenti árak tájékoztató jellegûek és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

A fenti árak tájékoztató jellegûek,és a fizetendõ végösszeget mutatják.
Cégünk 0 %-os Áfás számlát állít ki !

csak dekorációs célra!

csak dekorációs célra!

csak dekorációs célra!

csak dekorációs célra!

csak dekorációs célra!

csak dekorációs célra!

2C  150 mm E  matrica

E  direkt
tampon 80 #, 200 lpi

Szita 75lpi, 
c   67,5           18,4
m  37,5           71,5
y   7,5              0
k  82,5             45
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