
absolventská a maturitní trička

POTISKEM TEXTILU SE ZABÝVÁME 

VÍCE JAK 18 let



Vážení,
dostal se Vám do ruky Katalog maturitních a absolventských triček. Tato nabídka 
obsahuje jen zlomek toho, co jsme schopni Vám nabídnout. Katalog obsahuje jen 
základní trička, sor  ment máme mnohem širší ajsme připraveni vyhovět Vašim 
požadavkům. Kromě jakéhokoliv tex  lu se naše fi rma zabývá jakýmkoliv po  skme 
všech možných materiálů. Jen pro příklad po  skujeme porcelán a sklo, na které 
mimo jiné i pískujeme, po  skujeme většinu tex  lních materiálů, kovy, dřevo, plas-
ty a pod.
Níže najdete jen stručnou ukázku toho, co jsme schopni Vám po  sknout, více na-
leznete na www.po  sknemecokoliv.cz

Tento katalog kromě tex  lu obsahuje i námi nabízené standardní mo  -
vy, ale jelikož máme i vlastní DTP studio, jsme připraveni zpracovat do 
fi nální podoby třeba jen Vaší myšlenku, nebo jen hrubý návrh z papíru, 
tato služba je ale zpoplatněna příplatkem od 300,- do 800,- Kč na celou 
zakázku a to dle složitos  . Pokud ale máte ve Vaší třídě schopného ma-
líře, nebo grafi ka, stačí nám poslat grafi ku na mail, ideálně ve formátu 
cdr (do verze X5), ai, eps, nebo nás kontaktujete a na formátu souboru 
se domluvíme. Pokud nemáte možnost počítačového zpracování, stačí 
mo  v namalovat třeba černou fi xou na bílý papír, mo  v si následně 
zpracujeme, tyto služby poskytujeme zdarma k objednávce.

Petr Šefr - ALFA reklama Příbram
U Kasáren 6
261 01 Příbram
IČ: 12551813
DIČ: CZ6410200137
tel., fax: 318 633 131, 318 629 037
GSM: 777 14 00 13, 608 64 00 14
e-mail: trika@alfareklama.cz

alfa reklama
sítotisk    tampontisk    sublimace



Tričko Heavy 200

Tričko Basic 160

  Materiál: 100% bavlna
  200 g/m2

- kvalitní triko vysoké gramáže 
- kulatý průkrčník s 5 % elastanu
- vynikající kvalita materiálu a ši  
- všechny švy zdvojeny
- zpevňující ramenní páska
- rup je po stranách beze švů

  Materiál: 100% bavlna
  160 g/m2

- kvalitní tričko střední gramáže
- kvalitní průkrčník s přídavkem 5% elastanu
   se zpevňující ramenní páskou
- silikonová úprava úpletu
- trup po stranách beze švů

0000 0101 0202 0404 0707 1111 1414 1515 3939 4040 4444 5959

0000 0101 0202 0404 0707 1111 1414 1515 1616 3939 4444 6464

199,-

169,-



Tričko V-neck 160
  Materiál: 100% bavlna
  160 g/m2

- kvalitní triko střední gramáže 
- průkrčník ve tvaru V
- vynikající kvalita materiálu a ši  
- všechny švy zdvojeny
- zpevňující ramenní páska
- rup je po stranách beze švů

  Materiál: 65% bavlna, 35% PES
  320 g/m2

- kvalitní pánská trendová mikina s kapucou
   nastavitelnou stahovací šňůrkou a kapsou
   „klokankou“
- vnitřní strana výrobku je počesaná
- spodní lem a manžety rukávů z žebrovaného
   úpletu s příměsí elastanu

Mikina Hooded Sweater

0000 0101 0202 0404 0707

0000 0101 0202 0404 0707

189,-

379,-



Tričko dámské Dream

  Materiál: 100% bavlna
  150 g/m2

- dámské triko s velmi krátkým rukávem 
- volný kulatý průkrčník s úzkým lemem
- ramena zpevněna všitým proužkem
- triko sahá do hloubky boků
- silikonová úprava zajišťuje měkký a
   splývavý omak

  Materiál: 95% bavlna, 5% elastan
  180 g/m2

- kvalitní tričko vyšší gramáže
- kvalitní průkrčník ve tvaru V
- krátký raglánový rukáv
- projmutý střih zvýrazňující dámskou siluetu
- díky přídavku elastanu drží tvar

Tričko dámské Pure 150

0000 0101 0404 0707 1111 1414 1616 4444

0000 0101 0202 0707 1111 1515 1616 1818 3939 4040 5959 6464

209,-

249,-



  Materiál: 100% bavlna
  150 g/m2

- trendové dámské triko s velmi krátkým
   rukávem, volnějšího střihu 
- ramena zpevněna všitým proužkem
- ramena zpevněna všitým proužkem
- triko sahá do hloubky boků
- silikonová úprava zajišťuje měkký a
   splývavý omak

  Materiál: 97% bavlna, 3% elastan
  280 g/m2

- trendová dámská mikina se zatahovatelnou kapucí
   a kapsami umístěnými v členícím švu
- lem kapuce, tkaničky a boční díly mikiny jsou
   v kontrastní barvě
- spodní lem a manžety rukávů z žebrového úpletu
   s přídavkem elastanu

Tričko dámské City 150

Mikina dámská Kangaroo

0000 0101 0707 1414 3939

0000 0101 1515 3939 4242 5959

239,-

279,-



...vymyslete si vlastní tričko...
- buďte originální a vytvořte si své vlastní tričko
- rádi Vám uděláme idividuální kalkulaci
- nakreslete si vlastní mo  v fi xou barevnou nebo černou a pošlete nám naskenované
- zkuste si vytvořit mo  v v grafi ckém programu... (Corel, Photoshop, InDesign, Illustrator)

BARVY TISKU
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LUMINISCENČNÍ TISK

LUMINISCENČNÍ TISK

barvy ve tmě svítí

barvy ve tmě svítí

příplatek 35,-Kč za každou stranu
DVOUBAREVNÝ 

DVOUBAREVNÝ 

TISKTISK

příplatek 25,-Kč za každou stranu

METALICKÝ 
METALICKÝ 

TISKTISK

příplatek 35,-Kč za každou stranu JEDNOBAREVNÝ 

JEDNOBAREVNÝ 

TISKTISK

bez příplatku



DIGITÁLNÍ TISKDIGITÁLNÍ TISK
Ideální pro:
- tisk maturitních novin
- pamětních listů
- vizitek
- letáků
- plakátů do velikosti 325x480mm

Výhody:
 - vysoce kvalitní digitální tisk
- rychlost zakázky (jednoduché zakázky na počkání, nebo do dvou hodin od zadání)
- tisk na materiály od 60 do 300 g/m2
- tisk od jednoho kusu
- personalifikace zakázky (každý výtisk může obsahovat např. jiné jméno, fotografii a pod.)
- velice výhodná cena

V OFFSETOVÉ KVALITĚ

Příklady cen
- maturitní noviny A4 - offsetový papír 80g/m2 - 12 plnobarevných stran (100ks) 49,90/ks
- pamětní listy A3 - matná křída 250g/m2 - plnobarevný jednostranný tisk 20,00/ks
- vizitky 50x90 mm - matná křída 250g - jednostranný plnobarevný tisk (500 ks) 1,30/ks
- letáky A5 - matná křída 135g/m2 - oboustranný plnobarevný tisk (150 ks) 7,90/ks
- plakáty 325x480mm - matná křída 135g/m2 - jednostranný plnobarevný tisk (50 ks) 12,-00/ks


