CNC frezavimo paslaugos
Greitas ir kokybiškas 2D, 3D frezavimas. Pagal Jūsų pateiktus brėžinius, apdirbame įvairiausias medžiagas: medieną, metalus,
plastikus, putplastį, organinį stiklą, reklamines medžiagas ir kt. Tai puikus pasirinkimas originaliems ir tikslumo reikalaujantiems
projektams. CNC frezavimas tinka ir mažiems, ir stambiems gaminiams.
CNC frezavimo paslaugas teikiame naudodami „Mecanumeric Pro 4020” vakuumines frezavimo stakles.

Medžiaga

Organinis stiklas
(PMMA/PS/PET/PC)

Polivinilchlorido plokštės
(PVC)

Aliuminio kompozito plokštės
(AKP/AL)

Medienos gaminiai
(MDF/LMDP/FANERA)

Pastabos:

Storis, mm

Kaina (be PVM) Eur

1 mm - 5 mm

nuo 0.70 €/1 m

6 mm - 10 mm

nuo 1.10 €/1 m

12 mm - 15 mm

nuo 1.70 €/1 m

20 mm - 30 mm

pagal susitarimą

1 mm - 5 mm

nuo 0.50 €/1 m

6 mm - 10 mm

nuo 0.70 €/1 m

16 mm - 19 mm

nuo 1.10 €/1 m

1 mm - 3 mm

nuo 0.75 €/1 m

4 mm - 6 mm

nuo 1.35 €/1 m

8 mm - 10 mm

nuo 1.75 €/1 m

1 mm - 5 mm

nuo 0.80€/1 m

6 mm - 10 mm

nuo 1.40 €/1 m

10 mm - 20 mm

nuo 2.00 €/1 m

Pjovimo kainos pateiktos už vieną bėginį metrą.
Nestandartinių frezavimo darbų įkainiai skaičiuojami individualiai.
Pjovimo failų projektavimo darbai 50 Eur/val + PVM
Minimali frezavimo suma 30 Eur + PVM.

UV spaudos paslaugos
Ši spaudos technologija leidžia ant įvairių paviršių perteikti ryškius, spalvingus, grafiškai išraiškingus atvaizdus, tekstą ir
iliustracijas. Su UV spaudos technologija galime įgyvendinti plataus profilio užsakymus ir spaudinius. Geras pasirinkimas
netradiciniams, originaliems projektams. Galime pasiūlyti UV spaudos sprendimus tiek ant kieto, tiek lankstaus paviršiaus.
Spausdiname ant medienos, stiklo, plastiko, akrilo, odos, lipdukų, dirbtinio akmens ir kitų paviršių.

Paslauga

Kaina 1 m² (be PVM) Eur

Standartinė spauda

8.00 €

Baltos spalvos spauda

12.00 €

Pastabos:

Spaudos darbai atliekami ant paviršių, kurių plotis ne
didesnis kaip 3.05 m x 2.05 m, o storis iki 100 mm.
Užtikriname 1200*1200 DPI raiškios spaudos kokybę.
Minimali užsakymo kvadratūra yra 3.33 m²

Plačiaformatės spaudos paslaugos
Plačiaformatė spauda – geriausias pasirinkimas ieškant sprendimų didelio formato reklamos gaminiams. Tai patikima
technologija tiek vidaus, tiek lauko reklamos gamyboje. Dažniausiai plačiaformatė spauda naudojama gaminant plakatus,
reklamą ant tentų, mobilius tentus, ištraukiamus plakatus, automobilių, virtinų lipdukams bei kitiems reklamos projektams.

Paslauga

Kaina 1 m² (be PVM) Eur

Spauda be plėvelės

nuo 3.5 €

Spauda su plėvele blizgi/matinė

nuo 4.5 €

Spauda su laminavimu be plėvelės

nuo 4.00 €

Ploteriavimas

nuo 0.60 €

Spauda su laminavimu ir plėvele

nuo 5.00 €

Spauda su laminavimu, plėvele ir ploteriavimu

nuo 5.50 €

Fonavimas

nuo 1.00 €

Pastabos:

Galime atlikti neriboto ilgio spaudos darbus ant ruloninių
medžiagų iki 1.6 m. pločio.

