
 
Knižná väzba časopisov, novín, zbierok zákonov, próza, básne, fotoknihy 

a iné dokumenty 
   
                                                Cenník  
 
Nasledovné práce sa robia minimálne za 3 pracovné dni. Ak je to možné z časového 
a technologického hľadiska  urobiť za 24 hodín potom uvedené ceny zvýšime o 100%. 
 
1, knižný blok šitý zo zložiek (zohnuté hárky na ½ = časopisy šité skobami, zošity, noviny) 
1a, formát A4 
     A,  do 6 časopisov (zložiek)  18,74  22,49 
     B,  7-12 zložiek                     22,52  27,02 
     C,  13 a viac zložiek              22,52 + 1,20 za každú zložku (časopis) nad 12     27,02 + 1,80 
 
1b, formát menší ako A5   80% A4 
1c, formát menší ako A4   90% A4 
1d, formát menší ako A3   150% A4 
1e, formát A3                    180% A4 
1f, formát väčší ako A3     individuálne dohodou 
       
2, knižný blok šitý na plocho z jednotlivých listov, alebo z lepených časopisov 
      formát 210x297 - A4 na výšku                  15,00   18,00 
      formát A4 väčšej hrúbky ako 30 mm   za každý ďalší mm    0,40   0,48 € 
      formát A4 väčšej hrúbky ako 50 mm   za každý ďalší mm    0,80   0,96 € 
      formát do A5           80% ceny A4 
      formát A5 až A4      90% ceny A4 
      formát nad A4 do A3, A3, A4 na ležato   180% ceny A4 
      formát nad A3          individuálne dohodou 
 
3, väzba klasická (V8) jednotlivé zložky šité strojovou niťou 
      formát 210x297 - A4 na výšku                  25,50   30,60 
      formát A4 väčšej hrúbky ako 30 mm   za každý ďalší mm    0,40   0,48 € 
      formát A4 väčšej hrúbky ako 50 mm   za každý ďalší mm    0,80   0,96 € 
      formát do A5           80% ceny A4 
      formát A5 až A4      90% ceny A4 
      formát nad A4 do A3, A3, A4 na ležato   180% ceny A4 
      formát nad A3          individuálne dohodou 
 
Pre všetky typy väzby: 
Pri použití knihárskeho farebného plátna príplatok 2,00   2,40  pri A5 
                                                                                  2,50   3,00  pri A4 
                                                                                  4,00   4,80  pri A3 
V prípade tlače textu pripočítame k cene za jednu knihu: jeden riadok na chrbát 3,50   4,20 €, 
jeden riadok dopredu alebo dozadu na dosku 1,50   1,80 €, každý ďalší riadok + 1,00   1,20 € 
 
Ceny sú v eurách za jeden kus bez DPH, tučným písmom s DPH.  
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