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Copii alb-negru şi color
Executăm copii alb-negru şi color, pe formate standardizate, până la A3 extins (31x45,7cm).
Copierea se realizează pe copiatoare Konica-Minolta din ultima generaţie, cu o înaltă fidelitate de
redare şi cu posibilităţi largi de reglare a imaginii (contrast, densitate culoare, mărire şi micşorare cu
rapoarte mari).
Suportul de redare este variat: hârtie albă 80 – 100 g/mp, carton cretat lucios sau mat 135 – 250
g/mp, hârtie autocolantă, hârtie sau carton colorat în masă (faţă-verso) de la 80 g/mp la 160 g/mp în
diverse nuanţe.
În cazul în care aveţi un număr mare de documente de copiat, aparatele noastre oferă posibilitatea
copierii rapide, la aceleaşi standarde de calitate, cu o viteză de 60 A4/minut. De asemenea,
faptul că avem trei copiatoare, ne permite servirea mai multor clienţi în acelaşi timp, evitând timpii
lungi de aşteptare.
Tarife standard:
Tip copie

Format

Suport

Imprim

Preţ/lei

ALB-NEGRU

A4

hârtie 80 g/mp

o faţă

0,15

faţă-verso

0,25

o faţă

0,35

faţă-verso

0,55

autocolant

o faţă

0,50

hârtie 80 g/mp

o faţă

0,25

faţă-verso

0,45

o faţă

0,60

faţă-verso

1,00

autocolant

o faţă

0,90

hârtie 100 g/mp

o faţă

1,50

faţă-verso

2,90

o faţă

1,90

faţă-verso

3,50

autocolant

o faţă

2,00

hârtie 100 g/mp

o faţă

3,00

faţă-verso

5,80

o faţă

3,70

carton 250 g/mp

A3

carton 250 g/mp

COLOR

A4

carton 250 g/mp

A3

carton 250 g/mp
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Tip copie

Format

Suport

autocolant

Imprim

Preţ/lei

faţă-verso

6,90

o faţă

3,90

Preţurile includ TVA.
Pentru cantităţi mai mari (orientativ, la copii alb-negru începând de la 100 de copii si la color
începând de la 30 de copii), preţurile sunt negociabile, în funcţie de cantitate.
Din păcate, la copierea cărţilor legate, din cauza manoperei mari de copiere, nu putem aplica nici un
fel de reduceri.
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