
VELA CZECH, s.r.o. 
CENÍK POTISKU TRIČEK - digitální technologií na stroji KORNIT 2022 

KORNIT - digitální technologie umožňující potisk světlého-barevného-černého textilu v plnobarevném provedení v množství již od 1 ks 

 

Potisk bílého textilu (ceny v Kč/ks) 
    

 Potisk barevného textilu (ceny v Kč/ks) 

Množství 
Rozměr motivu  Množství 

Rozměr motivu 

do 150x150 mm větší  do 150x150 mm větší 

1-3 ks 145,00 179,00  1-3 ks 160,00 195,00 

4-20 ks 125,00 139,00  4-20 ks 120,00 139,00 

21-50 ks 89,00 100,00  21-50 ks 89,00 105,00 

51 a více ks 70,00 85,00  51 a více ks 69,00 95,00 

od 100ks 55,00 69,00  od 100 ks 59,00 75,00 

příprava k potisku 390Kč/ks   příprava k potisku 390Kč/ks  

       

Potisk bílého textilu - Mikiny, složitější tisky 
(ceny v Kč/ks)  

Potisk barevného textilu - Mikiny, složitější 
tisky (ceny v Kč/ks) 

Množství 
Rozměr motivu  Množství 

Rozměr motivu 

do 150x150 mm větší  do 150x150 mm větší 

1-3 ks 185,00 195,00  1-3 ks 189,00 205,00 

4-20 ks 139,00 165,00  4-20 ks 155,00 185,00 

21-50 ks 105,00 135,00  21-50 ks 119,00 135,00 

51 a více ks 89,00 110,00  51 a více ks 95,00 115,00 

od 100 ks 75,00 85,00  od 100 ks 79,00 89,00 

příprava k potisku 390Kč/ks   příprava k potisku 390Kč/ks  
 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH, dopravy a balného 

Skládání a balení triček do sáčku 4,5Kč/kus bez DPH 

Ceny potisku jsou platné pro námi dodávaný a odzkoušený textil 

Na potisk většího množství je možná individuální kalkulace - v závislosti na motivu. 

Touto technologií lze potiskovat i jiné druhy textilu - mikiny, směs BA/PES - BA/elastan, lycra, viskóza, 

froté, riflovina. Potisk je možný na přední či zadní stranu trička, 

samozřejmostí je potisk přířezů textilní konfekce - rozměr nutno konzultovat. 

Max. rozměr potisku je možný 350x450 mm - v zavislosti na umístění - nutno osobně konzultovat. 

Unikátní je potisk textilu přes zipy, švy, kapsy, knoflíky apod. 

Vyhrazujeme si však právo na individuální kalkulaci po posouzení technologických možností. 



Pro potisk dodaného textilu je zapotřebí dodat navíc vzorek textilu a je nutné počítat s možnou 

odchylkou v barevnosti. Na přání můžeme potištěný textil jednotlivě zabalit do sáčků. 

Podklady pro tisk - motiv: 

digitální fotografie - jpeg, jpg v originální velikosti 

grafika - data připravená v prostředí Corell Draw, Adobe Ilustrator, Photoshop - cca 300 Dpi na 

transparentním pozadí podklady v nedatové podobě - fotografie, kresba, grafika, tiskovina - příplatek 

dle náročnosti grafické přípravy. 

Omezení, doporučení:  

potištěný textil je možné ihned použít k běžnému nošení bez nutnosti praní prát pouze při teplotě do 

40°C 

před praním doporučujeme obrátit tričko naruby 

nepoužívejte prací prostředky s bělícími prostředky, dbejte mezinárodních symbolů uvedených 

výrobcem na labelu, žehlení triček je možné - doporučujeme žehlení z rubové strany! 

Příplatky za práce: 

• Grafické práce: 750Kč/hod, jedná se o tvorbu dle náčrtu a nebo nutný zásah do grafiky 

kupujicího 

• příprava k potisku 390Kč/ks, pokud klient nezašle přesný project potisku včetně umístené a 

velikosti 1:1 při dodržení požadovaných parametrů. 

 

 


