MOLE-HILL
TERVRAJZ
SZKENNELÉS, NYOMTATÁS, MÁSOLÁS
SZOLGÁLTATÁSI

ÁRLISTA
ÉS TECHNIKAI TÁJÉKOZTATÓ
A megadott árak Ft-ban értendő, nettó, ÁFA nélküli árak
Az ÁFA mértéke 27%
Fizetési módok:
készpénz fizetés átadáskor
átutalás - átadást megelőző jóváírással
átutalás - szerződött partner esetén utólag

Érvényes: 2019. január 2-től újabb árlista kiadásáig

Mole-Hill Bt.
7400 Kaposvár, Fő utca 56. I.em.4.
Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig, 800-1200, 1230-1630
Tel: +3682 510165, +3630 9050505
E-mail (25 MB): info@molehill.hu
E-mail (25 MB): tervnyomtatas@gmail.com

www.molehill.hu
www.tervnyomtatas.hu

Tájékoztatjuk tisztelt megrendelőinket, hogy
a szerzői és egyéb jogokat sértő másolatok elkészítését nem vállalhatjuk.

Tervrajz nyomtatási, másolási, szkennelési árlista
Az árak vonalas rajzok papírra nyomtatására, (1:1 arányú) másolására
(beleértve a vágást és a hajtogatást is)
és - fedettségtől független - nyers* szkennelésére vonatkoznak
Az ár megállapítás szabvány [A0, A1, A2] lapméretek ill. a rajz rövidebbik oldala szerinti szélességbesorolás
és a hosszabbik oldal cm pontosságú mérete alapján történik
■ fekete-fehér

■ színes

A2 lap

42,0 x 59,4 cm

175,- Ft/db

370,- Ft/db

A1 lap

59,4 x 84,1 cm

280,- Ft/db

670,- Ft/db

A0 lap

84,1 x 118,8 cm

440,- Ft/db

1250,- Ft/db

■ 410,- Ft/m ■ 1170,- Ft/m

A0+

A0

A1

■ 290,- Ft/m ■ 610,- Ft/m
21,0<= 29,7 cm

29,7 <= 42,0 cm

■ 335,- Ft/m ■ 800,- Ft/m
42,0 <= 59,4 cm

59,4 <= 84,1 cm

84,1 <= 91,4 cm

(tekercs szélesség)

<-- Rövidebbik oldal -->

■ 375,- Ft/m ■ 1080,- Ft/m

■ 250,- Ft/m ■ 470,- Ft/m

A2

A3

<-- Hosszabbik oldal (m, cm pontossággal) -->
■ fekete-fehér (=száraz toneres technológia) ■ színes(=tintasugaras technológia)
A megadott fekete-fehér árak PDF vagy TIF fájlok 1:1 arányú száraz toneres nyomtatására érvényesek
A megadott színes árak PDF, TIF vagy JPG fájlok 1:1 arányú tintasugaras nyomtatására érvényesek
Más formátumok (pl. DWG) esetén eredetinként + 170,- Ft nyomtató-fájl készítési** (beállítás) díjat számítunk fel
Azonos felületen változatlan (méret, szín) beállításoknál további kijelölés + 50,- Ft/db (a 170,- Ft helyett)
Ha átméretezés szükséges, a fent megadott nyomtatási fájl-formátumok is "más formátumnak" minősülnek
(pl. lapkitöltésre készített fájlból méretarány szerinti nyomtatás, nagy üres részek nyomtatás előtti levágása)
Színes, erősen fedett - vagy fotópapírra készülő - nyomatnál minden nyomat tintasugaras, árszorzó az alábbiak szerint:
20% fedettségig: alapár, 21-40% fedettség: alapár x 1.7, 41-60% fedettség: alapár x 2.3, 61-100% fedettség: alapár x 3
Fotópapírra: a fedettség szerinti szorzó +1
Ha száraz toneres nyomat nagyobb felületen (max. 50 %-ig) tartalmaz tónusos kitöltést
(pl. útburkolatok, fal-, üvegfelületek, háttérszínes táblázatok, stb. jelölése), akkor fedettségi árszorzó: 1.5
Kicsinyített, nagyított másolás esetén eredetinként + 170,- Ft
Montírozott, sérülékeny (hordozó fóliát igénylő) eredeti másolása esetén árszorzó az első pld-ra: 1.5
*Nyers szkennelés külön kérésre = utómunka nélküli TIF vagy JPG fájlok, gépi elnevezéssel / sorszámozással
Szkennelési utómunkák - körbevágás, beforgatás, rajzszám/tartalom szerinti elnevezés - árszorzója: 1.5
Szkenneléskor a PDF formátum igénylése egyben az utómunkák megrendelését is jelenti
Szürkeárnyalatos (8 bit grayscale) szkennelés ára azonos a fekete-fehér árral
Montírozott, sérülékeny (hordozó fóliát igénylő) eredeti szkennelése esetén árszorzó: 1.25
Hordozóra írás: hozott USB - ingyenes, hozott CD/DVD - 100,- Ft, CD/DVD - 250,- Ft
Szerkesztési munkákra - pl. összeillesztés, törlés, beszúrás - egyedi díjat számítunk fel
** Ha nyomtató-fájl (plot-fájl) készítési díjat fizet - külön kérésre - az eredmény PDF-ben elvihető
PDF/A generálás más formátumból a nyomtató-fájl készítéssel azonos feltételek szerint

Irat másolási, nyomtatási, szkennelési, kötési árlista
Másolás - nyomtatás
Fekete-fehér
Automatikus adagolással másolható anyagok:
Mennyiség
A4
A4
eredetinként
1 oldalas
2 oldalas
19 db-ig
15
30
20 db-tól
12
24
Kézi adagolással másolható anyagok:
Mennyiség
A4
A4
eredetinként
1 oldalas
2 oldalas
19 db-ig
20
40
20 db-tól
15
30

A3
1 oldalas
30
24

A3
2 oldalas
60
48

A3
1 oldalas
40
30

A3
2 oldalas
80
60

A3
1 oldalas
200

A3
2 oldalas
400

Színes

Színes papír
100 g papír
Fotó papír

A4
1 oldalas
100

A4
2 oldalas
200

A4
+ 10
+ 10
+ 20

A3
+ 20
+ 40

(f-f nyomatnál)

Nyomtatási fájl-formátum: PDF
Más formátumok esetén fájlonként + 170,- Ft nyomtató-fájl készítési (beállítás) díj
XLSx-nél beállítást igénylő további munkafüzetenként + 50,- Ft/db.
Hozott anyagra nem nyomtatunk.

Szkennelés
Automatikus adagolással szkennelhető anyagok:
A4
A4
1 oldalas
2 oldalas
15
30
Kézi adagolással szkennelhető anyagok:
A4
A4
1 oldalas
2 oldalas
20
40

A3
1 oldalas
30

A3
2 oldalas
60

A3
1 oldalas
40

A3
2 oldalas
80

Formátumok: PDF, TIF, JPG (Kötöttség: JPG - ahány eredeti, annyi fájl)
Fájlkezelési díj: 100,- Ft/fájl
Kereshető tartalmú PDF (/A) fájlok előállításnak szorzója (laponkénti + fájlkezelési díj összegére): 2
Hordozóra írás: hozott USB - ingyenes, hozott CD/DVD - 100,- Ft, CD/DVD - 250,- Ft

Kötés
2 - 25 lap
26 - 50 lap
51 - 100 lap
101 - 200 lap
201 - 300 lap
301 - 440 lap

A4
300
350
400
450
550
650

2 - 25 lap
26 - 50 lap
51 – 100 lap
101 – 200 lap
201 – 300 lap
301 – 440 lap

Műanyag spirállal, átlátszó fólia vagy karton fed- és hátlappal
297 mm gerinchossz
A megadott lap mennyiségek 70-90 g/m2-es lapokra vonatkoznak
Hozott anyag esetén változatlan ár

A3
500
550
600
650
750
850

Technikai tájékoztató
Nyomtatás
Fájl átvitel: e-mail - info@molehill.hu (25 MB), tervnyomtatas@gmail.com (25 MB), USB drive, CD, DVD, ftp
Fekete-fehér nyomtatás / száraz toneres technológia:
Nyomtatófájl (plot-fájl) formátumok: PDF, TIFF
Média: papír, 80 g/m2, Formátum: tekercs
Méretek: szélesség – 297-914 mm, hossz – maximum 15 m
Nyomat szélesség: 904 mm-ig, bevezető és kifutó margó: 5 mm
Színes és fekete-fehér nyomtatás / tintasugaras technológia:
Nyomtatófájl (plot-fájl) formátumok: PDF, TIF, JPG
Média: papír, 90 g/m2 (fotópapír 200 g/m2), Formátum: tekercs
Méretek: szélesség – 297-914 mm, hossz – maximum 15 m
Nyomat szélesség: 908 mm-ig, bevezető és kifutó margó: 3 mm
A4/A3 méretű fekete-fehér és színes nyomtatás / száraz toneres technológia:
Nyomtatófájl (plot-fájl) formátumok: PDF
Média: papír, 80 (100, 200) g/m2, Formátum: lap
Méretek: 210x 297 és 297x420 mm
Nyomat méret: 200x287 és 287x410 mm
DWG fájlból történő nyomtatáshoz kérjük mellékelni a hivatkozott külső fájlokat (*.shx, logók,
szkennelt háttér, stb.) és a nyomtatási stílus táblázatot (*.ctb), valamint megadni a "Default"
vonalvastagság értékét.
Fénymásolás
Eredeti szélessége:
hossza:
vastagsága:
Másolat szélessége:
hossza:
vastagsága:
Zoom:

A0+ fekete-fehér

A0+ színes

A4-A3 (f.f./sz.)

210-914(950) mm
182-15000 mm
0,03-1 mm
297-914(904) mm
297-15000 mm
80 g/m
25-400%

210-914(1092) mm
297-2000 mm
0,035-15 mm(*)
297-914(908) mm
297-2000 mm
90, 200 g/m
25-400%

0-297 mm
0-420 mm
0 mm - könyv
A4/A3 lap, -5mm margó
A4/A3 lap, -5mm margó
80, 100, 200 g/m2
25-400%

Anyag: papír
Hordozó fóliát igénylő (montírozott, sérülékeny) eredetiről A0 méretig másolunk
Szkennelés

A0+ fekete-fehér

A0+ színes

Szkenner típusa:

lap behúzós
(mozgó eredeti)
950 mm x 15 m
15 m
914 mm
1 mm
600 dpi
1 / 8 bit

lap behúzós
síkágyas
(mozgó eredeti)
(+behúzó)
950 mm - 1092 mm x több méter A3 lap
15 m - több méter
420 mm
914 mm
297 mm
1 - 15 mm (*korlátozásokkal)
0-könyv
600 - 424 dpi
600 dpi
8 / 24 bit
1 / 8 / 24 bit

Max. eredeti méret:
Max. beolvasási hossz:
Max. beolvasási szélesség:
Max. eredeti vastagság:
Felbontás (optikai):
Színmélység / szkenn. mód:

Formátumok: PDF, TIF, JPG
Fájl átvitel: e-mail, USB drive, CD, DVD, ftp
Hordozó fóliát igénylő (montírozott, sérülékeny) eredetiről A0 méretig szkennelünk

A4-A3
(f.f/sz.)

