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TISK-KOPÍROVÁNÍ- 

SCANOVÁNÍ-LAMINOVÁNÍ 
 

na stroji SHARP MX-2600N (zakázkové) 
__________________________________________________________________________ 

 

Vážený pane, vážená paní,  

dovolte nám, abychom Vás informovali o otevření nového kopírovacího a tiskového 

centra naší společnosti, které je tu nově pro Vás, a poskytne Vám následující služby: 

 

- Tiskové a kopírovací služby do formátu A3 

- Černobíle i barevně, jednorázové i velkoobjemové zakázky   

- Diplomové/seminární práce, firemní zakázky, reklamní kampaně…  

- Černobílé i barevné scanování do velikosti A3, vypálení na CD 

- Laminování a ořezání dokumentů (do formátu A3)  

- NONSTOP možnost objednání nebo zaslání e-mailem,  

- Příprava nebo rozvoz do 5km od Uničova (ZDARMA)! 

- Objemové slevy a individuální domluva, i pro firmy a OSVČ!  

 
 

Možnost využití výhod pro stávající a nové členy našeho věrnostního programu 

LYONESS (další sleva 5%)z koncové ceny zakázky! 
 

UNIČOVSKO – ŠTERNBERSKO – LITOVELSKO - MOHELNICKO 

 

Cena tisku A4 (čb.) od 2,- Kč, vč. papíru! 
 

Kde nás najdete? 

  Stromořadí 474, 783 91 Uničov 

  (u „Zemědělky“) 
 

Kontakt? 

  Tel.:   +420 725 861 328 

  Mail:  info@uni-projekting.eu 

  Skype:UNI-PROJEKTING Malenda 
   

Více na www.uni-projekting.eu 

Otevírací doba: 
 

PONDĚLÍ – PÁTEK  
Nonstop dle individuální 

telefonické domluvy 
 

Rozvoz do 5km od Uničova 
ZDARMA (pro elektronické 

zakázky nad 200Kč) 
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TISK LETÁKŮ, NÁVODŮ,  

BROŽUR A REKLAMNÍCH KAMPANÍ 
 

na stroji RISO HC5000 (zakázkové) 
__________________________________________________________________________ 

 

Naše společnost spustila od dubna 2014 další doplňkovou službu pro své klienty a zákazníky, 

a sice velkoobjemový a nízkonákladový tisk zakázek na nejmodernějším stroji RISO 

HC5000, včetně multifunkčního finisheru. 
 

Tento stroj, s finišerem RISO PS7R, umožňuje následující služby a aktivity: 

- velkoobjemový bezdrátový barevný a černobílý tisk do formátu A3 – speciální inkoustový 

- duplex (oboustranný tisk) 

- jednorázové i dlouhodobé zakázky s možností množstevních slev  

- tisk návodů, letáků, brožur a reklamních kampaní podnikatelů i fyzických osob…  

- přímá kompletace (finisher): ohýbání, sponkování a děrování výstupního materiálu 

- personalizace dokumentů (zakázky) – automatický tisk adres přes batabázi objednatele 

- rychlost tisku 120 stran za minutu, rozlišení tisku 300/600 dpi 

- gramáž papíru 46-210 g/m2 

- velmi nízká nákladovost tisku dle objemu  a pokrytí (bez papíru):    

                        A4 černobíle do 0,75 Kč bez DPH/str. 

            A5 černobíle do 0,35 Kč bez DPH/str. 

            A6 černobíle do 0,16 Kč bez DPH/str. 
 

Pro skutečnou celkovou nabídkovou cenu je důležitý objem tisku a pokrytí tiskové plochy! 
 

Možnost využití výhod pro stávající a nové členy našeho věrnostního programu 

LYONESS (další sleva 5%) z koncové ceny zakázky! 
 

UNIČOVSKO – ŠTERNBERSKO – LITOVELSKO - MOHELNICKO 
 

      
 

NÍZKÁ CENA, VYSOKÁ KVALITA A RYCHLOST! 
 

Potřebujete zviditelnit svou firmu? Ukázat se světu? Volejte…   


