
 מפרט סוגי עבודות דפוס ועיצוב

שם 
 הפריט

מס'  גודל
עמודי 
 פנים

סוג נייר 
 ומשקל

 חד צדדי/ צבע?
 דו צדדי

 מחיר הערות כמות כריכה
לפני 
 מע"מ

מחיר 
כולל 
 מע"מ

   כולל עיצוב יח' 011  חד צדדי פרוצ'ס גרם 091כרומו   ס"מ 22*01 הזמנות

    יח' 211       

   011של כפולות  יח' 011       

    יח'011  דו צדדי פרוצ'ס גרם 091כרומו   ס"מ 22*01 

    יח' 211       

    יח' 011       

   כולל עיצוב יח' 011  חד צדדי פרוצ'ס גרם 201כרומו   ס"מ 22*01 

    יח' 211       

   011כפולות של  יח' 011       

    יח'011  דו צדדי פרוצ'ס גרם 201כרומו   ס"מ 22*01 

    יח' 211       

    יח' 011       

   2 -מקופל ל יח' 011  דו צצדי פרוצ'ס גרם 071כרומו   ס"מ 21*21 

   011כפולות של  יח' 211    גרם 201כרומו    

 A-4   3-מקופל ל יח' 0111  דו צדדי פרוצ'ס גרם 071כרומו   

           

           

           

           

    יח' 0111 גרם פרוצ'ס 031 דו צדדי צבעים 2 גרם  91כרומו  32 ס"מ 0.22260 ניםמידעו

 011כפולות של  יח' 2111 גרם פרוצ'ס 031 דו צדדי פרוצ'ס    
 עמודים 4תוספת של 

  

           

 יח' 011של כפולות  יח' 011 גרם פרוצ'ס 201 דו צדדי פרוצ'ס גרם 071כרומו  .0 ס"מ 21*21 
 4תוספת של 

 2-עמודים, מקופל ל

  

ס"מ  20*00 
A-5 

   כריכת סיכות יח' 011 גרם פרוצ'ס 071 דו צדדי צבעים 2 גרם 030כרומו  .3

   כריכת סיכות יח' 0111 גרם 201כרומו  דו צדדי פרוצ'ס גרם 030כרומו  24 ס"מ .0*24 

           



 

שם 
 הפריט

מס'  גודל
עמודי 
 פנים

נייר סוג 
 ומשקל

חד  צבע?
צדדי/דו 

 צדדי

 מחיר הערות כמות כריכה
לפני 
 מע"מ

מחיר 
כולל 
 מע"מ

    יח' 011   צבעים 2 גרם 201   כרטיס ביקור

   011כפולות של  יח' 011  חד צדדי צבעים 2 גרם 091  ס"מ 33*24 לוחות שנה

    יח' 011  דו צדדי צבעים 2    

 A-4   2 011כפולות של  יח' 0111  דו צדדי צבעים   

   011כפולות של  יח' 011  חד צדדי פרוצ'ס   A-4 פליירים

      דו צדדי     

 A-3   011כפולות של  יח' 011  חד צדדי פרוצ'ס   

      דו צדדי     

 A-4   3-מקופל ל יח' 011  דו צדדי פרוצ'ס גרם 241כרומו   

           

           

           

           

           

, 01כפולות של  יח' 211  דו צדדי פרוצ'ס גרם 201כרומו   ס"מ 42*22 קטלוג
 2-מקופל ל

  

           

           

           

   3 -מקופל ל יח' 0111  דו צדדי פרוצ'ס   A-4 פרוספקטים

           

           

           

           

+ למינציה, כריכה  יח' 411 גרם 201 דו צדדי פרוצ'ס גרם 030כרומו  .3 ס"מ 2760*20 חבר נאמנים
 חמה

  

           

           

           

           



שם 
 הפריט

מס'  גודל
עמודי 
 פנים

סוג נייר 
 ומשקל

חד  צבע?
צדדי/דו 

 צדדי

מחיר  הערות כמות כריכה
לפני 
 מע"מ

מחיר 
כולל 
 מע"מ

   כולל טבעות 0  חד צדדי    מ' 260*0 שמשוניתשלטי 

   כולל טבעות 0  חד צדדי    מ' .*064 

   כולל טבעות 0  חד צדדי    מ' 01*360 

   כולל טבעות 0  חד צדדי    מ' 260*362 

           

 201 דו צדדי צבעים 2 גרם 91כרומו  311 ס"מ 07*24 ספר תקצירים
 גרם+למינציה

   חוצצים צבעוניים+  יח' 211

           

    יח' 001 גרם 201כרומו  דו צדדי פרוצ'ס גרם 000כרומו  A-4 44 מגזין קולות

           

    יח' 011 גרם 091כרומו  דו צדדי פרוצ'ס גרם 031כרומו  A-4 24 עיתון תרשיתון

           

           

מעטפות כיס 
 סיליקון

    יח' 0111  חד צדדי צבע אחד   ס"מ 20*02

    יח' 0111  חד צדדי צבע אחד   ס"מ 23*00 

ס"מ+  00*23 
 חלון

    יח' 0111  חד צדדי צבע אחד  

    יח' 0111  חד צדדי צבע אחד   ס"מ 23*33 

    יח' 2111  חד צדדי צבע אחד   ס"מ 42*32 

           

מחברות 
 בחינות

A-3 מקופל ל- 

2 

מקופלים  4
 2=  2 -ל

 עמודים

גרם, נייר  91
 משבצות

הדפסה דו  משובץ
צדדית בשחור 

 על הכריכה

פרפורציה אורכית על  יח' 01,111 צבעונית
 הכריכה

  

           

מדבקות 
 ספריה

260*0060 
 ס"מ

מדברות לבנות  
 איכותיות

   חיתוך בגב המדבקה יח' 01,111   צבע אחד

           



כיתוב  גרם 71  ס"מ 0.60*23 גדול אל מאת
 בשחור

איגוד חם לכל  חד צדדי
 יח' 011

פנקסים של  011 יח' 01,111
 יח' בפנקס 011

  

 0.60*0060 אל מאת קטן
 ס"מ

כיתוב  גרם 71 
 בשחור

איגוד חם לכל  חד צדדי
 יח' 011

פינקסים של  011 יח' 01,111
 יח' 011

  

           

           

 

 

 הובלה + גרפי + הדפסה כל המחירים צריכים לכלול עיצוב


