Desky na
vysvědčení
a diplomy

Zvýrazněte vzpomínku
na nezapomenutelný školní rok.
Závěrečné vysvědčení na základní škole či maturitní vysvědčení jsou
milníkem v životě snad každého.
Předejte svým žákům a studentům vysvědčení v luxusních pevných
deskách s pozlaceným logem Vaší školy i jménem.
Desky nabízíme ve čtyřech barevných variantách.

Perleťově bílé desky
Perleťově bílé desky s ručně vyráběnými
kovovými rohy jsou velmi vhodným doplňkem při
předávání vysvědčení či diplomu.
Desku je možné potisknout libovolným textem či
logem. Je možné mít všechny desky stejné, nebo
každou individualizovat například jménem žáka
či studenta. Na desku lze vytisknout jakýkoliv
obsah z PDF souboru.
Tuto barvu lze použít také pro lepenou vazbu a to
i většího množství listů, je možné použít také pro
třídní knihy apod.
Deska byla vyrobena maximálně ekologicky a je
z 80% recyklovatelná (viz. poslední strana).
Ceník
Minimální odběr je 10 kusů.
Varianta
Deska bez potisku
Desky s jednotným
potiskem
Desky
s personalizovaným
potiskem

Cena za kus vč. DPH
189 Kč
239 Kč
269 Kč

(například různá jména
žáků)
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Stříbrné desky
Stříbrné desky se doslova blýskají a jsou
nepřehlédnutelné. Mají vždy ručně vyráběné
kovové rožky.
Desku je možné potisknout libovolným textem či
logem. Je možné mít všechny desky stejné, nebo
každou individualizovat například jménem žáka
či studenta. Na desku lze vytisknout jakýkoliv
obsah z PDF souboru.
Deska byla vyrobena maximálně ekologicky a je z
80% recyklovatelná (viz. poslední strana).
Ceník
Minimální odběr je 10 kusů.
Varianta
Deska bez potisku
Desky s jednotným
potiskem
Desky
s personalizovaným
potiskem

Cena za kus vč. DPH
179 Kč
229 Kč
259 Kč

(například různá jména
žáků)
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Modré desky
Tmavě modré desky se hodí pro potisk stříbrným
písmem. Tyto desky jsou dodávány bez kovových
růžků.
Desku je možné potisknout libovolným textem či
logem. Je možné mít všechny desky stejné, nebo
každou individualizovat například jménem žáka
či studenta. Na desku lze vytisknout jakýkoliv
obsah z PDF souboru.
Tuto barvu lze použít také pro lepenou vazbu a to
i většího množství listů, je možné použít také pro
třídní knihy apod.
Deska byla vyrobena maximálně ekologicky a je z
80% recyklovatelná (viz. poslední strana).
Ceník
Minimální odběr je 10 kusů.
Varianta
Deska bez potisku
Desky s jednotným
potiskem
Desky
s personalizovaným
potiskem

Cena za kus vč. DPH
139 Kč
199 Kč
229 Kč

(například různá jména
žáků)
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Bordó desky
Bordó desky dodáváme bez kovových rožků a jsou
ideální pro potisk zlatým písmem.
Desku je možné potisknout libovolným textem či
logem. Je možné mít všechny desky stejné, nebo
každou individualizovat například jménem žáka
či studenta. Na desku lze vytisknout jakýkoliv
obsah z PDF souboru.
Tuto barvu lze použít také pro lepenou vazbu a to
i většího množství listů, je možné použít také pro
třídní knihy apod.
Deska byla vyrobena maximálně ekologicky a je z
80% recyklovatelná (viz. poslední strana).
Ceník
Minimální odběr je 10 kusů.
Varianta
Deska bez potisku
Desky s jednotným
potiskem
Desky
s personalizovaným
potiskem

Cena za vč. DPH
139 Kč
199 Kč
229 Kč

(například různá jména
žáků)
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100% ekologické
Naše desky byly vyrobeny v továrnách Belgické
společnosti Peleman Industries. Celá výroba je ze
100% poháněna energií z větrných elektráren.
Desky jsou vyrobené z 80% recyklovatelného
materiálu.

Doprava a platební podmínky
Cena dopravného závisí na množství objednaných kusů. Doručovatelem je společnost DPD (dříve GEIS).
Počet kusů
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

Cena dopravy vč. DPH
97 Kč
97 Kč
115 Kč
115 Kč
115 Kč
267 Kč
267 Kč
267 Kč
267 Kč
299 Kč

Platba probíhá bankovním převodem na základě faktury se splatností 7 dní.
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