
A SprintHouse a Spring Group csoport digitális üzletága. 

Íves digitális  nyomdai megoldással a kisebb példányszámú igényeket is gyorsan 

és költséghatékonyan tudjuk kiszolgálni SRA3 (320 x 450 mm) méretig.

Íves digitális megoldások
cég- és névjegykártya | szórólap | leporelló  | meghívó  | oklevél | jegyzettömb | levélpapír 

boríték  | ügyviteli nyomtatványok | dosszié | plakát | kártyanaptár | címke 

fotókönyv – keménytáblás, irkafűzött, spirálozott kivitelben | egyedi fényképes naptárak fali 

és asztali kivitelben

Anyagválaszték: 

műnyomó papírok  | ofszet papírok |  önátíró papírok | kreatív papírok | vinylek | papír alapú 

öntapadók

Tekercses digitális megoldások
plakát | egyedi poszter | vinyl öntapadók | óriás fotó | festővászon (vakrámázva is)

 | kreatív dekoráció | falmatrica | padlómatrica | betűkivágás

Anyagválaszték: 

műnyomó papírok  | plakát és fotópapír vinylek | frontlit | backlight | blockout 

mesh | owv | mágnes

A Spring Group  nyomdai divíziója bemutatja:



NÉVJEGYKÁRTYA - egyoldalas
méret  90x50 mm | 85x54 mm

mennyiség ár/db * AKCIÓ*
100 db 26 Ft 18 Ft

100-200 db 25 Ft 18 Ft
200-500 db 23 Ft 18 Ft

500-1000 db 20 Ft 18 Ft
1000-2000 db 18 Ft 17 Ft

NÉVJEGYKÁRTYA - kétoldalas
méret  90x50 mm | 85x54 mm

mennyiség ár/db * AKCIÓ*
100 db 48 Ft 34 Ft

100-200 db 47 Ft 34 Ft
200-500 db 38 Ft 34 Ft

500-1000 db 35 Ft 34 Ft
1000-2000 db 30 Ft 29 Ft

A fenti árak  300 g-os papírra nyomott, digitális technológiával készülő névjegykártyák gyártására 
vonatkoznak. A névjegykártyák nem tartalmaznak felületnemesítést, a plusz műveletekért kérjen egyedi árajánlatot.

* Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Az akció 2013. február 28-ig  érvényes.

SZÓRÓLAP

méret mennyiség
ár/db *

egyoldalas kétoldalas

A6
100 db 30 Ft 50 Ft
500 db 17 Ft 30 Ft
1000 db 14 Ft 21 Ft

A5
100 db 54 Ft 80 Ft
500 db 27 Ft 40 Ft
1000 db 20 Ft 30 Ft

A4
100 db 80 Ft 120 Ft
500 db 42 Ft 58 Ft
1000 db 32 Ft 45 Ft

A fenti árak  120 g-os papírra nyomott, digitális  technológiával készülő szórólapok gyártására vonatkoznak. 
A szórólapok nem tartalmaznak felületnemesítést, a plusz műveletekért kérjen egyedi árajánlatot.

*Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

ÉVKEZDŐ AKCIÓ



LEVÉLPAPÍR - egy oldalon nyomott
méret: A4 (210 x 297 mm)

MENNYISÉG Ár/db *
1 db-tól 80 Ft

50 db-tól 65 Ft
100 db-tól 55 Ft
250 db-tól 48 Ft
500 db-tól 39 Ft
750 db-tól 35 Ft

1000 db-tól 32 Ft

A fenti árak 90 g-os ofszet papírra nyomtatott, 4+0 színnel nyomott, digitális technológiával készülő levélpapírok gyár-
tására vonatkoznak.

* A fenti árak az ÁFA-t nem tartalmazák!

Árlista

Kapcsolat
Sprinthouse

H-1022 Budapest, Bimbó út 101.
Fax:

+36-1-782-5880

Telefon:
+36-1-782-5889
+36-30-934-2630

E-mail:
magnetta@magnetta.com

Munkanapokon 8.00 - 16.30 h között állunk ügyfeleink rendelkezésére!


