
Tisk kalendaruv

Určitě přemýšlíte čím udělat svým blízkým radost, čím potěšit své obchodní 
partnery nebo zpestřit své marketingové materiály. Kalendář vytištěný z Vašich 
fotografií by mohl být řešením, které jednoduše, efektivně a levně zajistí 
požadovaný efekt.

Kalendář Vás provází po celý rok a FOTO KALENDÁŘ, prostřednictvím Vašich 
fotografií, bude pro Vaše přátele nebo obchodní partnery, mnohem více osobním 
dárkem než „klasický kalendář“ zakoupený v papírnictví. Kalendář si můžete 
vytisknout sami ve formátu A4 nebo A3 ( www.print-self.com ). Pokud ovšem 
nemáte čas nebo potřebujete větší formát kalendáře, vytiskneme Vám kalendář z 
Vašich fotografií na našem profesionálním zařízení ve vysoké kvalitě. Podle Vašich 
požadavků a možností si můžete vybrat ze široké škály typů kalendářů a materiálů, 
na kterých budou kalendáře vytištěny.
Kalendář si můžete vytvořit v programech Zoner Photoprint nebo RAYFILM 
PRINTER, nebo v jakémkoli jiném programu. Programy si můžete stáhnout na 
adrese : www.print-self.com v sekci ke stažení.

Patří k nejdůležitějším fázím výroby 
kalendáře. Pečlivě zvažte jaké 
fotografe budou danou osobu 
provázet celý rok. Pro babičku 
asi nejsou vhodné fotografie z 
technopárty, ale radost jí nejspíš 
udělají  fotografie vnoučat. Také 
forma kalendáře, jeho velikost a 
orientace hrají velký význam.
Kalendář můžete vytvořit v různých 
programech jako je např. ZONER 
PHOTO PRINT. Výsledný soubor by 
měl být PDF, JPG, TIF, PSD atp. 

Podle potřeby můžete volit z 
následujících typů kalendářů :
- Měsíční kalendář složený z 13 listů
kalendář obsahuje 12 listů s 
měsíčními kalendárii a jeden úvodní 
list. Vyrábí se  z různých materiálů a v 
různých formátech.
- Celoroční nástěnný kalendář
Kalendář je vyráběn na šířku nebo 
na výšku a umožňuje celoroční 
měsíční přehled na velké ploše s 
Vašimi fotografiemi, logem v různých 
rozměrech.
- Celoroční kalendář - podložka 
Je vyráběn stejně jako nástěnný 
kalendář jen je navíc oboustranně 
laminován

Kalendáře mohou být svázány 3 
způsoby. 
1. Klasickou vázací spirálou
2. Ocelovou spirálou s háčkem
3. Vázacími kolečky ( tato varianta 
umožňuje odstraňovat jednotlivé listy 
bez jejich poškození a opět je vracet 
zpět )

Celoroční kalendář jako podložka na 
stůl

1. Příprava kalendáře 2. Volba typu kalendáře

5. Zpracování

www.tiskkalendaru.cz

Tiskneme na 12 barevném tiskovém 
stroji, který používá 4 černé barvy a 
separátní RGB barvy. Výsledné tisky 
jsou vysoce kvalitní a používané 
materiály jsou pečlivě vybírány tak, 
aby uspokojili každého zákazníka. 
Fotomatný papír 170 g je zejména 
určen pro běžný tisk. Fotolesklý a 
pololesklý papír 190 g. Pro autorské 
kalendáře je určen FineArt papír 190 
g, Velikosti kalendářů jsou od formátu 
A4 do formátu 60 x 90 cm.

Kalendáře jsou tištěny nejmodernější 
produkční laserovou technologií, 
která zaručuje vysokou kvalitu 
malonákladového tisku, která je 
srovnatelná s ofsetovým tiskem. Je 
používán vysoce kvaltitní lesklý a 
matný papír gramáže 140 g/m2  a 
200 g/m2. Kalendáře jsou tištěny s 5 
mm okrajem, který může být oříznut.

Stolní kalendář potěší po celý rok přítomností Vašich blízkých

3. Inkoustový tisk

4. Produkční tisk

o



Tisk fotoalba / fotoknihy

Fotoalbum je ideální prostor pro uložení Vašich fotografií a vzpomínek. Naše 
fotoalbum Vám díky kroužkové vazbě umožňuje jednoduše manipulovat s listy 
alba, měnit jejich pozici, odstraňovat je a zase je doplňovat. Čímž se album 
stává stále aktuální. 

Vytiskneme Vám FotoAlbum formátu A4 z Vašich fotografií, které Vám připomene 
nevšední události života. Album má moderní průsvitný polypropylenový obal a
možnost jednoduchého doplňování a odstraňování fotografií. Fotoalbum je tištěno 
na vysoce kvalitních papírech RAYFILM produkčním tiskem.

Patří k nejdůležitějším fázím výroby 
fotoalba. Pečlivě zvažte jak fotografie 
uspořádáte, zkombinujete a zda je 
doplníte textem atp.

Fotoalbum - fotokniha se dá použít 
díky svému elegantnímu obalu a 
možnosti doplňovat a odstraňovat 
listy jako 
- album z dovolené
- album z firemních akcí
- svatební album
- album z oslav
- firemní prezentace
- nápojový - jídelní lístek
- kuchařka
- katalog
a spoustu dalších aplikací.

Vzpomínky z cest a dovolených

Firemní prezentace - katalog

Kuchařka

Podle potřeby si můžete zvolit ze 
dvou materiálů. 
R0281 - 200g/m2 matný bílý papír, 
který umožňuje použít do alba až 40 
listů A4.
R0292 - 250g/m2 lesklý bílý papír, 
který Vám umožní do jednoho alba 
použít až 30 listů A4.

1. Příprava fotoalba

4. Použití fotoalba

2. Volba materiálu a tisk

Fotoalba jsou složeny ze samotných 
potištěných listů, které jsou na 
podélné straně opatřeny děrováním 
pro závěsná kolečka, plastovým 
průsvitným obalem z 0.8 mm tlustého 
polypropylenu a bílých závěsných 
koleček.

Jednoduchá manipulace Elegantní průsvitný obal

Možnost odstranění a doplnění listů Možnost polepu průsvitnou etiketou

3. Zpracování

www.tisketiket.cz


