
CENIK TISKA podjetja H.B.C. d.o.o. 
DOTISK NA TEKSTIL do A6 100x50 mm (T majice, polo majice, predpasnike, kape, srajce, puloverje, bombažne vrečke...) 

cena EUR / kom <30 kom  <100 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 40,00 0,65 0,50 0,35 0,30 

vsaka naslednja barva pavšal 35,00 0,60 0,45 0,30 0,25 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

Lepilo se šteje za dodatno barvo. Tisk preslikačev v CMYK tehniki poviša ceno za 20%. 

DOTISK NA TEKSTIL do A4 200x285 mm (T majice, polo majice, predpasnike, kape, srajce, puloverje, bombažne vrečke...) 

cena EUR / kom <30 kom  <100 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 40,00 0,75 0,70 0,65 0,60 

vsaka naslednja barva pavšal 35,00 0,70 0,65 0,60 0,55 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

Lepilo se šteje za dodatno barvo. Tisk preslikačev v CMYK tehniki poviša ceno za 20%. 



DOTISK NA TEKSTIL do A3 285x400 mm (T majice, polo majice, predpasnike, kape, srajce, puloverje, bombažne vrečke...) 

cena EUR / kom <30 kom  <100 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 68,00 1,28 1,19 1,10 1,00 

vsaka naslednja barva pavšal 60,00 1,19 1,10 1,00 0,93 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

Lepilo se šteje za dodatno barvo. Tisk preslikačev v CMYK tehniki poviša ceno za 20%. 

DOTISK NA TEKSTIL IN POLIESTER (športne majice, bunde, dežniki, jakne, torbe, nahrbtnike, ...v ceni že dodano lepilo) 

cena EUR / kom <30 kom  <100 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 60,00 1,40 1,30 1,20 1,10 

vsaka naslednja barva pavšal 50,00 1,30 1,20 1,10 1,00 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

 
 
 



DOTISK VEČJI ARTIKLI (papirne vrečke, mape, rokovniki, koledarji, ure...) 

cena EUR / kom <50 kom  <300 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 40,00 0,40 0,35 0,30 0,25 

vsaka naslednja barva pavšal 35,00 0,35 0,30 0,25 0,20 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

DOTISK MANJŠI ARTIKLI (kemični svinčniki, vžigalniki, odpirači, obeski...) 

cena EUR / kom <100 kom  <300 kom <500 kom <1000 kom +1000 kom 

prva barva pavšal 40,00 0,15 0,13 0,11 0,10 

vsaka naslednja barva pavšal 35,00 0,13 0,12 0,10 0,09 

Priprava za tisk 20 EUR / barva 

 
 
 



VEZENJE TEKSTILNIH IZDELKOV 

Za vezenje izdelamo ponudbo. Cena je odvisna od števila vbodov in zahtevnosti vezenja. Pošljite nam logo. 

 

PAKIRANJE TEKSTILNIH IZDELKOV 

Zlaganje in pakiranje majic in polo majic v vrečke 0,18 EUR / kos 

Zlaganje in pakiranje puloverjev v vrečke 0,29 EUR / kos 

Zlaganje in pakiranje srajc, jaken, delovnih oblačil v vrečke 0,35 EUR / kos 

 

DODATNE STORITVE 

Osnovna postavitev besedila 6,00 EUR 

Grafično oblikovanje  29,00 EUR / ura 

Menjava barve pri obstoječem situ 10,00 EUR 

Menjava artikla 6,50 EUR 

Razpakiranje in pakiranje prinešenih artiklov 20,00 EUR / ura 



Prešanje preslikačev na majice in polo majice 0,25 EUR / kos 

Prešanje preslikačev na dežnike, šilt kape, puloverje 0,35 EUR / kos 

Prešanje preslikačev na jakne, športne drese, delovna oblačila, sublimacija 0,50 EUR / kos 

 

Cene so informativne in služijo oceni stroška brandiranja. Pred vsakim naročilom izdelamo ponudbo, ki je merodajna in zavezujoča. Cene dotiska in storitev ne vsebujejo 

22% DDV-ja. Za urgentne dobave tiska do 3 (treh) dni lahko zaračunamo dodatnih 30% na cenik. 

Ob naročilu tiska, nam posredujte kvalitetno grafično predlogo in definicije barv, kajti le tako vam lahko zagotovimo tudi kvalitetno storitev. Vašim zahtevam bomo ugodili 

v največjem možnem obsegu. V nekaterih primerih pa lahko pride do odstopanja zaradi različne vpojnosti podlage ali materiala izdelka, na kar nimamo vpliva.  

Cenik velja od 10.04.2018 do izdaje novega. 

H.B.C. d.o.o., Maribor 

 


