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Dtec 

 - rychleschnoucí matný papír vhodný na prezentace, fotografie a orientační systémy 

šířka návin ceny

v cm v bm za m
2

35 45 Kč

30 68 Kč

Poli-Tape JET PJ 7305
 - bílá lesklá monomerická PVC samolepicí fólie s permanentním lepidlem pro interiérové a exteriérové plochy 

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

91,4; 106, 7; 137 20 196 Kč

Sihl 3972

 - bílá, matná PP fólie s permanentním lepidlem 

 - vhodná pro interiérovou a krátkodobou exteriérovou aplikaci

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

61 30 213 Kč

Sihl 3988

 - bílá, matná, monomerická a voděodolná rychleschnoucí PVC fólie s permanentním lepidlem 

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

61; 106,7 30 236 Kč

Dtec Backprint

 - bílá, lesklá PES fólie 

šířka návin ceny

v cm v bm za m
2

106, 7; 127; 137; 152,4 30 208 Kč145Dtec Backprint

označení
gramáž 

v m
2

Dtec High Res matt
120

170
106, 7

označení
síla 

v mic

síla 

v mic

označení
síla 

v mic

PT JET PJ 7305 100

Sihl 3988 280

Sihl 3972 240

označení
síla 

v mic

označení
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Sihl 3647

 - canvas (plátno) s matným povrchem

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

106,7 12 449 KčSihl 3647 Lisa canvas matt 390

označení
gramáž 

v m
2
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Blueback-Billboard matný voděodolný papír s modrou zadní stranou

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

115 100 21 Kč

Production City Light Paper 150 g

 - polomat

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

150 100 27 Kč

Production City Light Paper 200 g

 - polomat

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

200 75 30 Kč

IP 2405

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

135 50 38 Kč

označení
šířka

v cm

Blueback standard 127; 137; 160

 - papír je určený k výrobě krátkodobých prosvětlených aplikací

 - dá s využít jako obyčejný plakátový papír

označení
šířka

v cm

Production City Light Paper 150 g 127; 140; 160

 - papír je určený k výrobě krátkodobých prosvětlených aplikací

 - dá s využít jako plakátový papír

označení
šířka

v cm

Production City Light Paper 200 g 140

 - poster papír, bílý pololesklý pro interierové na krátkodobé exteriérové aplikace

 - odolný proti poškrábání

označení
šířka

v cm

IP 2405 103; 122; 106,7; 137; 160
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ImagePerfect 2408

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

200 50 54 Kč

ImagePerfect 2416

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

210 22,5; 45 64 Kč

ImagePerfect 2417

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

145 50 41 Kč

Perfect Poster Paper 150 g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

150 50 39 Kč

Convertec Photo Paper

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

230 30 108 Kč

- polomatný plakátový papír

 - vhodný pro krátkodobou instalaci foto poutačů v foto reálné kvalitě

označení
šířka

v cm

106

IP 2417 137,2

 - photoart saténový papír pro interierové a krátkodobé exteriérové aplikace

 - odolný proti poškrábání

šířka

v cm

IP 2416 137,2; 160

 - ekonomický photoart papír pro interierové a krátkodobé exteriérové aplikace

označení
šířka

v cm

 - těžký poster papír, bílý, pololesklý pro interierové a krátkodobé exteriérové aplikace

 - odolný proti poškrábání

označení
šířka

v cm

IP 2408 122;137;160

označení

Perfect poster paper 150 g 137

 - vysoce lesklý tuhý foto papír

označení
šířka

v cm

Convertec
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Backlite Dialux SI 418

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

195 30 118 Kč

Neschen Solvoprint CL

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

210 30 129 Kč

ImagePerfect 2608

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

150 50 112 Kč

ImagePerfect 2605

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

175 30 149 Kč

 - je opatřen speciálním coaitingem pro absorci inkoustu a rozptyl světla

označení

- polomatný film

šířka

v cm

Backlite Dialux SI 418 107; 127

106; 137; 152

- translucentní polyesterový film

označení
šířka

v cm

 - lesklý bílý polyesterový film (backlight) s třídou hořlavosti B1

označení
šířka

Neschen Solvoprint CL

IP 2605 91,4; 122, 137,2; 160

 - lesklý bílý polyesterový film (backlight i citylight)

označení
šířka

v cm

IP 2608 122, 137,2

v cm
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ImagePerfect 2907

 - 180 µm s návinem 25 bm

 - exteriérová životnost: 3 měsíců při 50% vlhkosti a 20°C

ceny
v m

2

95 Kč

ImagePerfect 2908

 - 180 µm s návinem 25 bm

 - exteriérová životnost: 3 měsíců při 50% vlhkosti a 20°C

ceny
v m

2

95 Kč

Neschen Solvoprint PP Nolite 210

 - 210 µm s návinem 30 bm

ceny
v m

2

99 KčNeschen Solvoprint PP Nolite 210 0,91; 106; 152

137

 - ekonomický polypropylenový blockout film do Roll-upů

označení
šířka

v cm

 - potisknutelný na ekosolventních, solventních a UV tiskárnách

IP 2907

 - bílá statická fólie bez lepidla

označení
šířka

v cm

označení
šířka

v cm

IP 2908 137

 - transparentní statická fólie bez lepidla
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Orajet 3164/3164X

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky 

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Oraguard 210/200

ceny
v m

2

Orajet 3640/3641

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky 

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Oraguard 210/200

ceny
v m

2

137, 160

3641 - bílá matná 137, 160

3640 - transparentní lesklá 137, 160

3640 - transparentní matná

označení
šířka

v cm

 - ekonomická, monomerická, válcovaná samolepicí PVC fólie pro všeobecné použití v interiéru nebo exteriéru 

137, 160

    pro krátkodobé nebo střednědobé aplikace na rovných površích

ORAJET 3640: permanentní čiré disperzní polyakrylátové lepidlo

ORAJET 3641: 

 - monomerická, válcovaná PVC fólie pro všeobecné použití v interiéru nebo exteriéru, pro krátkodobé nebo 

   střednědobé aplikace na rovných površích

ORAJET 3164: permanentní čiré, disperzní polyakrylátové lepidlo

ORAJET 3164X: permanentní šedé, disperzní polyakrylátové lepidlo

označení
šířka

v cm

permanentní šedé disperzní polyakrylátové lepidlo

3640 - bílá lesklá 105, 137, 160

57 Kč

3640 - bílá matná 137, 160

3641 - bílá lesklá

3164 - bílá lesklá 105, 137, 160, 152, 200

57 Kč

3164 - bílá matná 105, 137, 160, 152

3164X - bílá lesklá 105, 137, 160, 152

3164X - bílá matná 105, 137, 160, 152

3164 - transparentní lesklá 105, 137, 160, 152

3164 - transparentní matná 105, 137, 160, 152
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Orajet 3162/3162X

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky 

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Oraguard 210/200

ceny
v m

2

Intercoat 1600

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 4 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 382 nebo Intercoat matt Protec 303

Lepidlo: P/C -

P/G -

R/C -

R/G -

ceny
v m

2

46 Kč

Intercoat 1441

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 4 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 382 nebo Intercoat matt Protec 303

Lepidlo: P/C -

P/G -

R/G -

ceny
v m

2

46 Kč

 - monomerická bílá lesklá PVC fólie

 - monomerická, válcovaná PVC fólie pro všeobecné použití v interiéru nebo exteriéru, pro krátkodobé nebo 

   střednědobé aplikace na rovných površích

ORAJET 3162: semipermanentní čiré, disperzní polyakrylátové lepidlo

ORAJET 3162X: semipermanentní šedé, disperzní polyakrylátové lepidlo

označení
šířka

v cm

3162 - bílá lesklá 105, 137, 160, 200

60 Kč
3162 - bílá matná 105, 137, 160

3162X - bílá lesklá 105, 137, 160

3162X - bílá matná 105, 137, 160

Intercoat 1600 105, 137, 152, 160

 - monomerická bílá lesklá PVC fólie

permanentní/čiré 

permanentní/šedé

snímatelné do 3 měsíců/šedé 

označení
šířka

v cm

Intercoat 1600 105, 137, 152, 160

permanentní/čiré 

permanentní/šedé

snímatelné do 6 měsíců/čiré 

snímatelné do 3 měsíců/šedé 

označení
šířka

v cm
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Intercoat 1612

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 2 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 382 nebo Intercoat matt Protec 303

- lepidlo: čiré permanentní

ceny
v m

2

46 Kč

Avery MPI HOP 3000/ 3001
 - bílá lesklá monomericky kalandrovaná PVC fólie

 - 95 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 2 roky

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Avery Dol 3000/3100/3200

ceny
v m

2

54 Kč

Avery MPI 3023/3022
 - monomericky kalandrovaná PVC fólie, matný bílý samolepicí vinyl

 - 95 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 2 roky

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace : Avery Dol 3000/3100/3200

ceny
v m

2

54 Kč

Avery MPI 3040/3041
 - monomericky kalandrovaná PVC fólie, bílý samolepicí vinyl

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 2 roky

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Avery Dol 3000/3100/3200

ceny
v m

2

54 Kč

označení
šířka

v cm

Avery MPI 3000/ 3001  106,7; 137, 160, 300

Avery MPI 3022:

označení
šířka

v cm

Avery MPI 3023, 3022  106,7; 137, 160

semipermanentní akrylátové šedé lepidlo

v cm

Avery MPI 3040/3041  106,7; 137, 160

Avery MPI 3040: permanentní akrylátové lepidlo

Avery MPI 3041: semipermanentní akrylátové lepidlo

označení
šířka

Avery MPI 3000: permanentní akrylátové šedé lepidlo

Avery MPI 3001: semipermanentní akrylátové šedé lepidlo

 - monomerická transparentní lesklá PVC fólie

označení
šířka

v cm

Intercoat 1612 137

permanentní akrylátové šedě lepidloAvery MPI 3023:
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Orajet 3651

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylátové lepidlo

 - exteriérová životnost: 5 let

 - prodej po celé roli

 - doporučená laminace: Oraguard 210/215

ceny
v m

2

Orajet 3551 DT

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylátové šedé permanentní lepidlo

 - doporučená laminace: Oraguard 215/MasterGuard Premium

 - exteriérová životnost: do 7 let

ceny
v m

2

169 Kč

Orajet 3551/ 3551RA

 - 100 µm s návinem 50 bm

 - permanentní solventní polyakrylátové, repoziční lepidlo

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Oraguard 293/297/290/215

ceny
v m

2

147 Kč

169 Kč

šířka

 - ORAJET 3551 lze i po bm

 - polymerická, kalandrovaná PVC fólie pro použití při nízkých teplotách (do -5°C)

označení

3651 - transparentní matná, transparentní lepidlo

105, 137

 - vysoce kvalitní polymerická, válcovaná fólie určená na středně až dlouhodobé aplikace v exteriéru

 - polep rovných nebo mírně zaoblených povrchů (ne povrchů 3D) dopravních prostředků

v cm

3551 DT - bílá lesklá

3651 - transparentní lesklá, transparentní lepidlo 105, 137, 152

3651 - bílá matná, šedé lepidlo 105, 137, 152

označení
šířka

v cm

116 Kč

3651 - bílá lesklá, šedé lepidlo 105, 137, 152

 - lepidlo na ORAJET 3551RA umožňuje lehké vytlačení zbytkového vzduchu pomocí kanálků ve struktuře lepidla

označení
šířka

v cm

3551 - bílá lesklá, šedé lepidlo
105, 137, 152

3551 - bílá lesklá, šedé RA lepidlo

105, 137, 152

 - polymerická, válcovaná fólie pro všeobecné střednědobé použití v interiéru a exteriéru
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Intercoat 1690 P/G

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 902 nebo Intercoat matt Protec 903

- atest nehořlavosti B1

- lepidlo: šedé permanentní

ceny
v m

2

92 Kč

Intercoat 1690 P/C

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 902 nebo Intercoat matt Protec 903

- atest nehořlavosti B1

- lepidlo: čiré permanentní

ceny
v m

2

92 Kč

Intercoat 1690 P/G BF

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Intercoat gloss Protec 902 nebo Intercoat matt Protec 903

- atest nehořlavosti B1

- lepidlo: bubble free  šedé permanentní

ceny
v m

2

112 Kč

Avery MPI 2800/ 2803
 - polymerická PVC fólie, leslý bílý samolepicí vinyl

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 4 roky

 - doporučená laminace: Avery Dol 2000/2800/2900

ceny
v m

2

101 Kč

označení
šířka

v cm

Avery MPI 2800/ 2803

v cm

 - polymerická bílá lesklá PVC fólie

Intercoat 1690 P/G 105, 137, 152

 - polymerická bílá lesklá PVC fólie

označení

137, 152

šedé permanentní akrylátové lepidlo

šířka

v cm

šířka

Avery MPI 2800: permanentní akrylátové lepidlo

označení
šířka

137

v cm

Avery MPI 2803:

Intercoat 1690 P/C 137

 - polymerická bílá lesklá PVC fólie

označení

Intercoat 1690 P/G BF
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Avery MPI 2004 EA

 - polymericky kalandrovaná PVC fólie, lesklý bílý samolepicí vinyl, spec. vyvinutá pro snadnou aplikaci

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - šedé repoziční akrylátové lepidlo

 - exteriérová životnost: 5 let

 - doporučená laminace: Avery Dol 2000/2600/2900

ceny
v m

2

147 Kč

Orajet 3951/ 3951RA ProSlide

 - 55 µm s návinem 50 bm

 - permanentní solventní polyakrylátové, repoziční lepidlo

 - 3951 RA se nedoporučuje do hlubokých prolisů

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Oraguard 293/297/290/215

ceny
v m

2

271 Kč

331 Kč

Avery MPI 1104 EA

 - 50 µm s návinem 25 bm a  50 bm

 - akrylátové, šedé, repoziční, permanentní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 5ti let

 - doporučená laminace: Avery Dol 1460 (lesk) /1480 (mat)

ceny
v m

2

258 Kč

Avery MPI 1005 EA RS

 - 50 µm s návinem 50 bm

 - akrylátové, šedé, repoziční, permanentní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 5ti let

 - doporučená laminace: Avery Dol 1460 (lesk) / 1480 (mat)

ceny
v m

2

528 Kč

3951 - bílá lesklá

3951 RA ProSlide - bílá lesklá, šedé RA lepidlo

137, 152

Avery MPI 2004 EA 137

 - litá fólie s vynikající přizpůsobivostí, tvarovatelností a životností

 - určena k polepu 3D povrchů karoserií dopravních prostředků

označení
šířka

označení
šířka

v cm

1005 EA RS - bílá lesklá, šedé lepidlo 137; 152

 - litá fólie s vynikajícími aplikačními schopnostmi díky zvyšené přemístitelnosti materiálu

 - určena k polepu 3D povrchů karoserií dopravních prostředků

označení
šířka

v cm

 - vysoce kvalitní litá válcovaná fólie určená na středně až dlouhodobé aplikace v exteriéru

 - polep mírně zaoblených povrchů nebo 3D povrchů dopravních prostředků

šířka

v cm
označení

bílá lesklá, šedé lepidlo

v cm

105, 137, 152
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3M Controltac IJ 180 s Comply V3 Performance

 - 50 µm s návinem 45,7 bm

 - permanentní akrylátové, šedé, “Comply” repoziční lepidlo

 - exteriérová životnost: do 10 let

 - doporučená laminace : 3M 8518/ 8520

ceny za m2

od 1 role

471 Kč

Avery MPI 8726 Canvas

 - bílý matný prémiový vinyl  s lepidlem Hi-Tack na obtížené povrchy

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

137 45 242 Kč

Avery MPI 8726 Stone (kámen)

 - bílý matný prémiový vinyl s lepidlem Hi-Tack na obtížené povrchy

šířka návin ceny za m2

v cm v bm za m2

137 45 242 Kč

Avery MPI 8726 Stucco (štuk)

 - bílý matný prémiový vinyl s lepidlem Hi-Tack na obtížené povrchy

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

137 45 242 Kč

Avery MPI 8626 Wall Film Hi-Tack

 - bílý matný vinyl s lepidlem Hi-Tack na obtížené povrchy

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

137 50 182 Kč

 - vysoce kvalitní litá fólie pro polep 3D povrchů dopravních prostředků

 - lepidlo “Comply” umožňuje jednoduchou aplikaci bez bublin

označení
šířka

v cm

Avery MPI 8726 Canvas 152

Avery MPI 8726 Stucco (štuk) 152

označení
síla 

v mic

180 IJ 180 bílá lesklá, comply lepidlo 91; 122, 137, 152

síla 

v mic

Avery MPI 8726 Stone (kámen) 203

označení
síla 

v mic

označení

označení
síla 

v mic

Avery MPI 8626 150
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Avery MPI 8621 Wall Film Removable

 - bílý matný vinyl se snímatelným lepidlem

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

137 46 182 Kč

Avery MPI 8024 Wall Film EA Hi-Tack

 - bílý matný vinyl s technologií EA

šířka návin ceny

v cm v bm za m2

137 46 227 Kč

Tempo Canvas

 - kvalitní jemné umělecké plátno je směsí polyesteru a bavlněné příze s vysoce rozlišovací injektovou vrstvou

 - vhodný pro velkoplošné digitální a fotografické produkce

šířka gramáž návin ceny v m2 ceny v m2

v cm g/m
2

v bm  po bm od role

137; 152 300 23 210 203 Kč

Canvas Powersol

 - 100% bavlněné plátno s nepravidelnou strukturou

 - s vysokou bělostí

 - prodej po celé roli

gramáž návin ceny
g/m

2
v bm v m

2

350 15 208 Kč

Pongs PrinTex PES FLAG

 - polyesterová pletená vlajkovina s certifikací DIN 4102 (B1)

 - na objednávku

gramáž návin ceny
g/m

2
v bm v m

2

110 100 74 Kč

91,137,152

v cm
označení

šířka

označení
síla 

v mic

Avery MPI 8024 90

označení

označení
síla 

v mic

Avery MPI 8621 152

Pongs Printex PES FLAG 310

Tempo Canvas

označení
šířka

v cm

Canvas Powersol
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Pongs PrintTex Artist Light 

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

190 50 144 Kč

Pongs PrintTex Graphite Back 

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

270 50 208 Kč

Pongs PrintTex Softime LightBox 

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

205 50 134 Kč

Production Frontlit matt 500g

gramáž návin ceny
v m

2

v bm za m
2

500 50 50 Kč

Steiko Frontlit matt 500 g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

500 50 47 Kč

ImagePerfect 2109 Plus Frontlit  440g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

440 37 59 Kč

označení
šířka

v cm

Pongs PrintTex Softime LightBox  155; 2,52; 3,1

 - opatřen z jedné strany coatingem pro solventní inkousty, z druhé strany je možné jej potisknout Dye-Sub

 - z jedné strany opatřen coatingem pro solventní tiskárny

 - pletený textilní polyesterový banner

 - šedá strana umožňuje neprůhlednost

označení

Pongs PrintTex Graphite Back 1,03; 155; 3,1; 5,05

 - vhodný pro potisk na solventních a UV tiskárnách

 - pletený textilní polyesterový banner

označení
šířka

v cm

Pongs PrintTex Artist Light 1,03; 137; 155; 2,5; 3,1

šířka

v cm

 - univerzální textilní polyesterový banner

označení
šířka

v cm

označení
šířka
v cm

Production Frontlit matt 106; 137; 160; 210; 260; 320

označení
šířka

v cm

IP 2109 110, 220, 320

 - třída nehořlavosti B1

 - laminovaný ekonomický banner s polomatným hladkým povrchem

 - laminovaný ekonomický banner s matným i lesklým povrchem

 - laminovaný frontlit banner s lesklým povrchem

Steiko Frontlit matt 110; 137; 160; 260
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ImagePefect 2116 Plus Frontlit  440g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

440 37 59 Kč

Reflective Banner 500 g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

500 50 256 Kč

Steiko Frontlit 510g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

510 50 67 Kč

Production Frontlit 510g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

510 50 67 Kč

ImagePerfect 2125 Frontlit 520g

 - litý frontlit banner s bílým saténovým povrchem, extrémně pevný 

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

520 50 87 Kč

ImagePerfect 2124 Frontlit  550g

 - litý frontlit banner s matným povrchem, akrylátový povrch a protiplísňová úprava

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

550 25/ 50 100 Kč

označení
šířka

v cm

Production Frontlit 106; 137; 160; 210; 250; 320; 500

označení
šířka

v cm

označení

IP 2116 110, 160, 137

 - prismatický reflexní bílý banner

 - laminovaný frontlit banner s matným povrchem

 - litý frontlit banner s matným povrchem

Reflective Banner 

označení
šířka

v cm

135

šířka

v cm

IP 2125 110; 137; 185; 220

označení
šířka

v cm

IP 2124 Frontlit 110, 137, 160, 220, 250

 - litý frontlit banner s bílým matným povrchem

Steiko Frontlit 110; 137; 160; 260

označení
šířka

v cm

 - třída hořlavosti B1

Stránka 126



www.golemreklama.cz

Steiko Blockout 510 g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

510 50 79 Kč

Production Profit Blockout 510g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

510 50 74 Kč

ImagePerfect 2118 Plus  450g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

450 25/ 50 99 Kč

ImagePerfect 2121  650g

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

650 25/ 50 103 Kč

Production Mesh Liner Profit

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

270 50 77 Kč

ImagePerfect 2212 Medium Mesh

 - bílý matný mesh s podkladem, vynikající pravidelná struktura

 - prodej i po bm

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

260 25/ 50 83 Kč

ImagePerfect 2214 Medium Mesh

 - bílý matný mesh s podlepem vyšší kvality

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

300 25/ 50 118 Kč

označení
šířka

v cm

 - oboustranně hladký blockout banner

 - oboustranně hladký blockout banner s bílým matným povrchem

Steiko Blockout 137; 160

označení
šířka

v cm

 - oboustranně hladký blockout banner

označení
šířka

v cm

IP 2214 110, 137,2, 160

označení
šířka

v cm

Production Profit Blockout 106; 140; 160; 250; 320

označení
šířka

v cm

IP 2118 110; 137; 160

označení
šířka

v cm

IP 2121 110; 137; 160

 - kvaltiní oboustranně bílý matný hladký blockout banner s protiplísňovou 

úpravou

IP 2212 137,2, 160, 220, 250

označení
šířka

v cm

Production Mesh Liner Profit 160; 250; 320

 - PVC mesh je síťovina s podkladovým linerem
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Avery MPI 3151

 -  monomerická translucentní PVC fólie se snímatelným lepidlem

 - 80 mic, lze i po bm 

 - exteriérová životnost: do 1 roku

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

125 50 107 Kč

Orajet 3850

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - permanentní čiré, polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 7 let

 - doporučená laminace: Oraguard 215

ceny
v m

2

205 Kč

Avery MPI 2150

 -  polymerická translucentní PVC fólie s permanentím lepidlem

- 90 mic

 - exteriérová životnost: do 5ti let

gramáž návin ceny
v m

2
v bm za m

2

140 50 236 Kč

 - translucentní samolepicí fólie určená pro světelnou reklamu pro středně až dlouhodobé aplikace v exteriéru

označení
šířka

v cm

Orajet 3850 - bílá 137, 152

označení
šířka

v cm

označení
šířka

v cm

Avery MPI 3151 137, 160

Avery MPI 2150 106, 137,152
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STEIKO MAO 40 Perforated Window Film 60/46

 - exteriérová životnost: do 1 roku

gramáž ceny za m
2

mic od 5ti bm

180 124 Kč

Profit One Way Vision 60/46

 - exteriérová životnost: do 1 roku

 - doporučená laminace : Profit Ultra Clear Gloss Lam

gramáž návin ceny za m
2

mic v bm

10 186 Kč

50 169 Kč

One Way Vision Long Term

 - 180 mic

 - exteriérová životnost: do 3 let 

gramáž návin ceny za m
2

mic v bm

180 50 231 Kč

Clear Focus Image VUE

 - exteriérová životnost: do 3 let

 - doporučená laminace na rovné plochy :  Clear Focus ClearLam

 - doporučená laminace na oblé plochy :  Clear Focus CurvaLam

gramáž návin ceny za m
2

mic v bm

25 349 Kč

50 309 Kč

- perforovaná okenní fólie s čirým lepidlem na zadní černé straně

- s certifikátem na dopravní prostředky, včetně nouzových východů

- určená pro potisk ecosolvent, solvent a latex, není vhodná pro stroje s UV vytvrzovanými inkousty

označení
šířka

v cm

STEIKO 105, 137, 152

v cm

- s certifikátem na dopravní prostředky, včetně nouzových východů

 - určená pro potisk ecosolvent, solvent, latex a UV 

 - perforovaná okenní fólie na rovné plochy

- s certifikátem na dopravní prostředky, včetně nouzových východů

 - průměr perforace je 1,6mm

označení
šířka

v cm

Profit One Way Vision 137, 152 180

Clear Focus Image VUE 137, 152

 - polymerická perforovaná okenní fólie

 - bez certifikace

označení
šířka

v cm

One Way Vision Long Term 137

označení

 - polymerická perforovaná okenní fólie 

 - průměr perforace je 1,5mm a poměr 40:60

šířka

 - opatřena podkladovým papírem duo liner

178

 - určená pro potisk ecosolvent, solvent, latex a UV 
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Arlon DPF 8000

 - 80 µm

návin ceny

v bm v m
2

45,72 261 Kč

Mactac Wallwrap 100 PRO

 - bílá lesklá PVC fólie na zdi a omítky

 - 55 µm s návinem 5 nebo 25bm

 - permanentní šedé lepidlo s vysokou počáteční lepivostí

 - exteriérová životnost: do 3 let

návin ceny

v bm v m
2

5 394 Kč

25 341 Kč

Mactac Wallwrap 200

 - bílá matná PVC fólie na hladké a rovné zdi

 - 150 µm s návinem 25 bm

 - odstranitelné čiré lepido; po roce se mění na permanentní

 - exteriérová životnost: do 1 roku

návin ceny

v bm v m
2

25 258 Kč

Mactac Wallwrap 300
 - bílá matná PVC fólie na hladké a rovné zdi

 - 150 µm s návinem 50bm

 - odstranitelné čiré lepido; po roce se mění na permanentní

 - exteriérová životnost: do 1 roku

návin ceny

v bm v m
2

50 174 Kč

šířka

 - doporučená laminace :  Arlon 3690

Mactac Wallwrap 200 137

označení
šířka

v cm

Mactac Wallwrap 300 137,152

 - bílá lesklá monomericky kalandrovaná PVC fólie s šedým lepidlem

v cm

 - prodej po bm

označení
šířka

v cm

Mactac Wallwrap 100 PRO 137

označení
šířka

v cm

Arlon DPF 8000 137, 152

označení
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Mactac Streetrap

 - bílá matná PVC fólie na asfaltové nebo betonové povrchy

 - 85 µm s návinem 5 nebo 25bm 

 - permanentní čiré lepido

 - doporučená laminace: Mactac Streetwrap Protect

návin ceny

v bm v m
2

5 573 Kč

25 521 Kč

3M Scotchcal IJ 8624-10

 - doporučeno použít aplikátor (lze i zapůjčit)

gramáž návin ceny

mic v bm v m
2

50 45,72 590 Kč

Oracal 3628 Wallart

gramáž návin ceny

mic v bm v m
2

80 50 106 Kč

Oracal 3268 Wallart

gramáž návin ceny

mic v bm v m
2

150 50 135 Kč

Aslan DFP 45

 - 80 µm

návin ceny

v bm v m
2

25 427 KčAslan DFP 45 137

Oracal 3268 137

 - bílá lesklá monomericky kalandrovaná PVC fólie s šedým lepidlem

 - prodej po bm

označení
šířka

v cm

 - bílá lesklá litá polymerická PVC fólie

Oracal 3628 (lesk/ mat) 137

 - bílá matná PVC fólie

 - prodej po bm

označení
šířka

v cm

 - doporučená laminace :  Oraguard 200/210

označení
šířka

v cm

 - bílá měkká lesklá nebo matná PVC fólie

 - prodej po bm

 - doporučená laminace :  Oraguard 200/210

 - semipermanentní akrylátové šedé lepidlo

označení
šířka

v cm

3M Scotchcal IJ 8624-10 137

Mactac Streetrap 137

označení
šířka

v cm
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Avery DOL 3460/3480/3470

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - permanentní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 2 let

 - prodej po celé roli

návin ceny

v bm  za m
2

INTERCOAT Protec 303/382

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - čiré permanentní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 3 let

 - prodej po celé roli

návin ceny

v bm  za m
2

ORAGUARD 200 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - akrylové disperzní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 2 let

 - prodej po celé roli

návin ceny
v bm  za m

2

50 88 Kč

 - měkčená, válcovaná, lesklá/pololesklá/matná, monomerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér i exteriér

označení
šířka 

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, monomerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér, krátkodobě pro exteriér

označení
šířka 

v cm

v cm

Avery DOL 3460 - lesklá

106,7; 137, 155, 160 50 57 KčAvery DOL 3480 - matná

Avery DOL 3470 - satin

Intercoat 303 - mat
 105, 137, 152

MONOMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, monomerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér, krátkodobě pro exteriér

označení

50 43 Kč
Intercoat 382 - lesk

Oraguard 200 M - matná

šířka 

v cm
Oraguard 200 G - lesklá

95, 105, 130, 140, 155
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ORAGUARD 210 

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 4 let

 - prodej po celé roli

návin ceny
v bm  za m

2

Mactac LF 8500

 - 70 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 4 let

 - prodej po celé roli

návin ceny
v bm  za m

2

Avery Dol 2460/ 2860/ 2880

návin ceny
v bm  za m

2

169 Kč

INTERCOAT Protec 902/903

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - čiré permanentní lepidlo

 - exteriérová životnost: do 5 let

 - prodej po celé roli

návin ceny

v bm  za m
2

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, monomerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér i exteriér

označení
šířka 

v cm
Oraguard 210 G - lesklá 

105, 137, 155 50 112 Kč
Oraguard 210 M - matná

šířka 

v cm

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, polymerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér, krátkodobě pro exteriér

označení
šířka 

v cm
Intercoat 902 - lesk

 105, 137, 152

Avery Dol 2880 - matná polymer 
50

137, 152

Avery Dol 2460 - lesklá 

117 Kč

137

POLYMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

MONOMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, monomerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 - určena pro ochranu tisků pro interiér i exteriér

označení
šířka 

v cm
Mactac LF 8500 G - lesklá 

105, 137, 160 50 43 Kč
Mactac LF 8500 M - matná

 - polymerická lesklá a matná čirá PVC laminovací fólie s UV filtrem

označení

Avery Dol 2860 - lesklá polymer

50 83 Kč
Intercoat 903 - mat 
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ORAGUARD 215

 - 75 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 5 let

 - prodej po celé roli

návin ceny
v bm  za m

2

Mactac LF 9700 

 - 80 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: do 5 let

návin ceny
v bm  za m

2

Mactac LF 9700  – lesk

ORAGUARD 290/290 F

 - 50 µm s návinem 50 bm, lze i po bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 4 let

 - Oraguard 290 F použitelná i na OWV

návin ceny
v bm  za m

2

294 Kč

281 Kč

ORAGUARD 293, 293 F

 - 30 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 4 let

návin ceny
v bm  za m

2

 - měkčená, válcovaná, lesklá/matná, polymerická laminovací fólie s vysokou mírou UV ochrany

 -  určena pro ochranu tisků pro interiér i exteriér

 - polymerická lesklá a matná PVC laminovací fólie

označení

označení
šířka 

v cm
Oraguard 290 G - lesklá

šířka 

v cm
Oraguard 215 G - lesklá

105, 137, 155 50 135 Kč
Oraguard 215 M - matná

 - litá PVC fólie lesklá/matná /lesklá s PETP nosičem s nejvyšší mírou UV ochrany 

 105, 140, 155
50

Oraguard 290 F - lesklá s PETP nosičem

145 Kč

105, 140, 155

Oraguard 293 - lesklá
105, 140, 155

šířka 

v cm
Mactac LF 9700  – mat

105, 137, 152 50

POLYMERICKÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

 - určena k laminování polymerických a litých fólií pro dlouhodobé použití, vhodná pro 3D povrchy dopravních prostředků 

 - určena pro nejnáročnější laminace tisků

označení
šířka 

v cm

50 315,00 Kč
Oraguard 293 F - lesklá s PETP nosičem

označení

LITÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

 - litá čirá PVC fólie lesklá/lesklá s PETP nosičem s nejvyšší mírou UV ochrany
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Avery Dol 1460

 - 30 µm s návinem 25 a 50 bm

 - exteriérová životnost: do 5ti let

ceny

 za m
2

50 270 Kč

Avery Dol 1480

 - 30 µm s návinem 25 a 50 bm

 - exteriérová životnost: do 5ti let

návin ceny
v bm  za m

2

50 270 Kč

Arlon 3690

 - 305 µm s návinem 22,86 bm

 - prodej po bm

 - exteriérová životnost: do 2let let

šířka návin ceny

v cm v bm  za m
2

137 22,86 419 Kč

Mactac LF 10700

 - 30 µm s návinem 10 nebo 50 bm

 - exteriérová životnost: do 4 let

návin ceny
v bm  za m

2

50

10

Clear Focus Curva LAM

 - 40 µm s návinem 25 nebo 50 bm

 - exteriérová životnost: do 4 let

návin ceny
v bm  za m

2

50

25

označení
šířka 

v cm

 - je určena na celopolepy i nýtované povrchy

 - je určena na celopolepy i nýtované povrchy

 - litá ultračirá lesklá a matná PVC laminovací fólie určená na zakřivené povrchy

označení

 - lesklá transparetní litá PVC fólie s permanentním lepidlem

Clear Focus Curva LAM - gloss
137, 152

296 Kč
152

LITÉ LAMINOVACÍ FÓLIE

137, 152

137
Mactac LF 10700 - gloss/ mat 253 Kč

 - litá ultračirá lesklá PVC laminovací fólie určená na zakřivené povrchy

označení
šířka 

v cm

šířka 

v cm

137; 152

Arlon 3690

 - lesklá čirá litá PVC fólie s permanentním lepidlem

označení
šířka 

v cm

137; 152Avery Dol 1460

 - matná čirá litá PVC fólie s permanentním lepidlem

 - je určena na obtížné povrchy (DPF 8000, DPF 8200 a DPF 8200X)

označení

Avery Dol 1480
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ORAGUARD 250 AS 

 - 120 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 3 měsíců

návin ceny
v bm  za m

2

50 223 Kč

ORAGUARD 255 AS 

 - 170 µm s návinem 50 bm

 - solventní polyakrylové lepidlo

 - exteriérová životnost: do 6 měsíců

návin ceny
v bm  za m

2

50 351 Kč

Production Lam 4 Floor 

 - s certifikátem R9 na stupni protiskluznosti dle normy DIN 51130

 - před laminací nutno nechat proschnout 12 hodin

 - 120 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost: 3 měsíce

návin ceny
v bm  za m

2

50 96 Kč

Mactac Permaflex Floor Grip Lam

 - s certifikátem R11 

 - 150 µm s návinem 50 bm

 - exteriérová životnost (spol. s Mactac StreetRap) : 6 měsíců

návin ceny
v bm  za m

2

5
25

Mactac Street Lam 354 Kč

 - ekonomická matná podlahová laminace do interiéru

v cm
Oraguard 255 - krystalická matná 105, 130, 140

označení
šířka 

v cm

137

Production Lam 4 Floor 105, 137

 - PVC podlahová laminace doporučená v setu s Mactac StreetRap

označení

 - speciální krystalická matná PVC fólie se sametovým povrchem s jemnou strukturou

 - odolná proti poškrábání, má protismykové vlastnosti

 - určena k ochraně podlahové grafiky

označení
šířka 

šířka 

v cm

označení
šířka 

 - odolná proti poškrábání, má protismykové vlastnosti

v cm

Oraguard 250 AS - krystalická matná

 - určena k ochraně podlahové grafiky

105, 130, 140

 - speciální krystalická matná PVC fólie se sametovým povrchem s jemnou strukturou
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Aslan SL 95

 - 50 µm s návinem 50 bm

 - prodej po bm

návin ceny
v bm  za m

2

50 362 Kč

Avery Dol 4300 

 - 23 µm s návinem 50 bm

 - prodej po celé roli

návin ceny
v bm  za m

2

50 404 Kč

Tekutá laminace IP Liquid Laminate

obsah ceny
v kg  za ks

1 1 713 Kč

5 8 287 Kč

Tekutá laminace Rollaguard

obsah ceny
v l  za ks

1 1 201 Kč

3,2 3 117 Kč

 - PES lesklá fólie s životností do 5ti let

označení
šířka 

v cm
Avery 4300 137,2

Aslan SL 95 137

 - PES lesklá fólie s životností do 5ti let

označení
šířka 

v cm

láhev

 - jednosložkový laminát na bázi vody

 - lesk i mat

 - příprava aplikace pomocí malířského válečku přidáním 10ti% vody před aplikací (stříkací pistolí)

označení

 - lesklá tekutá laminace

označení

láhev

kanystr

 - pro solventní, ecosolventní i vodou ředitelné pigmentové (ne dye) inkousty
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Mutoh Eco Sol Ultra

(pro ValueJet/Spitfire)
obsah ceny
v ml za ks

220

440

Mutoh Eco Sol Ultra
(pro ValueJet)

obsah ceny
v ml za ks

Mutoh Eco Sol Ultra
(pro ValueJet)

obsah ceny
v ml za ks

Incaro Roland
obsah ceny
v ml za ks

440 2 044 Kč

HP UV INK
obsah ceny
v ml za ks

3000 na dotaz

ceny na dotaz

ceny na dotaz

Mutoh Eco Sol Ultra - cartridge

Mutoh Eco Sol Ultra - pytlík 1000

220Mutoh Eco Sol Ultra - cartridge ceny na dotaz

HP FB250 - cartridge

Incaro Roland - cartridge
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1. Obchodní a dodací podmínky se vztahují na veškerý sortiment zboží prodávaného společností Petr Lapka (dále jen

"prodávající") právnickým i fyzickým osobám (dále jen "kupující").

2. Objednávka zboží se přijímá písemně nebo ústně. Obě tyto varianty jsou vždy závazné.

3. Dodávky zboží se uskutečňují následnými způsoby:

a/ dodáním zboží prodávajícím do místa určení pravidelnými rozvozy

b/ osobním odběrem v místě prodejny prodávajícího

c/ zasláním zboží na dobírku nebo převodem pomocí služby GLS

Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží i jinými způsoby, než je zde uvedeno. Zboží je považováno za dodané,

pokud je předáno kupujícímu nebo jím pověřenému zástupci, dále prvnímu přepravci v sídle prodávajícího, případně

na jiném předem smluveném místě. Odpovědnost za škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny, včetně případné smluvní pokuty,

která může být nárokována v souvislosti s opožděním platby. Do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím je zboží

majetkem prodávajícího. Dodávka zboží, která nepřekračuje 1500,- Kč bez DPH, je kupujícím hrazena v hotovosti. K

zakázkám se účtuje expediční poplatek ve výši 150,- Kč bez DPH. Prodávající se snaží expedovat materiál v jednom

balíku, aby byly ušetřeny náklady pro kupujícího na balném. Zasílání na Slovensko se zpoplatňuje částkou 200,- Kč

bez DPH za 1 ks standardního balíku při hmotnosti do 5kg, 300,- Kč bez DPH při hmotnosti do 15ti kg a 400,- Kč bez

DPH při hmotnosti do 40ti kg. Balíky vyšší hmotnosti než 40kg budou účtovány dle aktuálního sazebníku přepravce.

Při platbě na dobírku se připočítává poplatek 40,- Kč bez DPH.  Expediční poplatek může být naúčtován i v případě

nastavení speciálních prodejních cen u dané objednávky, resp. dle počtu balíků a celkové váhy zásilky.

4. Prodejní ceny se určují dle platného ceníku prodávajícího v den vydání zboží. Ceny v ceníku jsou uváděny bez 21%

daně z přidaného hodnoty. Prodávající si vyhrazuje právo provádět změny v ceníku bez předchozího upozornění. V

případě fakturace v eurech se přihlíží k aktuálnímu kurzu v daný den dle https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-

trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/.

5. Platební podmínky jsou následující :

a/ platbou v hotovosti při dodání zboží

b/ platbou formou dobírky

c/ bankovním převodem na účet prodávajícího v termínu stanoveném prodávajícím

d/ platební kartou v místě prodejny prodávajícího v případě, že fakturovaná částka přesahuje 400,- Kč bez DPH (Pro

Vaši bezpečnost a ochranu můžete být požádání o předložení průkazu totožnosti.)

Za zaplacenou je faktura považována dnem připsání peněz na účet prodávajícího. V případě prodlení kupujícího s

úhradou faktury se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,5% za každý den prodlení.

6. Výše slev je určována individuálně na základě smluvních vztahů mezi oběma stranami.

7. Na veškeré zboží zakoupené na eshopu www.golemreklama.cz nebo www.creativefilm.cz se vztahuje zákonná

záruka a reklamace jsou řešeny dle platné legislativy ČR, resp. Platné novely Obchodního zákoníku ČR. Prodávající

zaručuje kupujícímu jakost a vlastnosti zboží podle údajů udaných výrobcem v době jeho předání kupujícímu.

Prodávající neodpovídá za vady, ke kterým došlo vlivem nesprávného zpracování, nedbalostí nebo používáním ze

strany kupujícího. Kupující je povinen reklamovat skryté vady, na které se vztahuje záruka, bez zbytečného odkladu

poté, kdy tyto vady mohly být zjištěny. Kupující je povinen uplatnit reklamaci písemně. Po obdržení reklamace

kontaktuje prodávající kupujícího v zákonné lhůtě do 30ti dnů o posouzení reklamace a s návrhem jejího řešení. V

případě posouzení reklamace jako neoprávněné bude zákazník vyrozuměn s přesným odůvodněním. V případě

nesouhlasu kupujícího se zamítnutím reklamace se řeší případy dle platných zákonů ČR. Nedodržení reklamační lhůty

ze strany kupujícího má za následek, že právo z odpovědnosti za vady je nevykonatelné a soudně nevymahatelné.

Reklamovat lze pouze zboží nebo dopravné zakoupené a vyúčtované na faktuře a pouze do výše uvedené ceny.

Kromě výslovně uvedeného materiálu lze reklamovat pouze jednotlivě každý vadný materiál, nikoliv všechny materiály

použité při zakázce. Nelze reklamovat materiály třetích stran, ušlý zisk, vícenáklady na montáž nebo opravu, inkousty

nebo jiné materiály, které jsou sami o sobě funkční.



8. Formátování deskových materiálů na požadované rozměry se provádí na strojní formátovací pile s možným

prořezem +- 3mm a minimální rozměr desky je 30x30cm. PVC desky se standardně formátují od síly desky 2mm. Při

odmotávání samolepicích fólií na požadované množství může také dojít k proměření +- 2% z objednané délky. U

některých plotrových fólií může být dodáno požadované množství ze dvou kusů. Minimální odběrové množství je u

samolepicích fólií 1bm a jeho násobky, u deskových materiálů 1ks (u formátování na požadovaný rozměr se vždy

počítá odběr celé desky a to i v případě, že kupující nepožaduje odběr zbytků z řezání), u materiálů v arších 1 arch s

tím, že je odběr podmíněn odběrem celého archu, a u materiálů pro digitální tisk je minimální odběrové množství celé

balení, pokud není uvedeno jinak. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za vrácení zboží až do výše

20% z ceny objednaného zboží. U speciálního zboží objednávaného na konkrétní zakázku je prodávající oprávněn

účtovat kupujícímu plnou částku. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu poplatek za atypické řezání vodním

paprskem PVC, hliníkových, plexi desek. Řezání samolepicích fólií na požadovanou šíři je podmíněn odběrem zbylé

části fólie v objednané šíři a za každý řez se účtuje manipulační poplatek ve výši 50,-Kč bez DPH (řezání se neúčtuje

při dělení fólie na šíře uvedené v ceníku). Další případné specifické řezání zboží se řeší vždy individuálně. Prodávající

si vyhrazuje právo na odlišnosti v barevných odstínech prezentovaných elektronickou cestou a skutečné reálné barvy.

Prodávající si vyhrazuje oznamovat na svých webových stránkách akční a slevové nabídky. Kupující má právo v době

trvání slevy využít možnosti zakoupit zboží za ceny nižší o slevu uvedenou v nabídce. Slevy se nedají sčítat ani

kombinovat, není-li uvedeno jinak. Zobrazované barevnosti u jednotlivých produktů na eshopu jsou orientační.

Doporučujeme porovnání barev s aktuálním vzorníkem. Skladové množství na eshopu zobrazuje zásoby na centrálním

skladě. Aktuální stav na prodejně se může lišit. 

9. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti

se smluvním vztahem, tedy údaje sdělené kupujícím v rozsahu jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa,

zpracovávat pouze pro účely splnění smluvního vztahu a realizaci případných práv vyplývajících z kupní smlouvy, toto

vše při respektování platných právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Kupující

odesláním objednávky dále vyslovuje souhlas s tím, že prodávající bude jeho osobní údaje získané v souvislosti se

smluvním vztahem sdělovat České poště, kurýrní službě GLS, PPL, Top Trans, popř. jiným spedičním společnostem

za účelem doručení objednaného zboží a kontaktování kupujícího doručovatelem, a to při respektování platných

právních předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů. Svůj souhlas s uchováváním a

zpracováváním osobních údajů může kupující kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na adresu

obchod@golemreklama.cz. Stejným způsobem může své údaje i měnit nebo kontrolovat.

10. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen rozpor s kupní smlouvou), má

kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní

smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může

kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím

věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

11. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 10.08.2021 ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího

a jejich platnost se ruší vydáním nových obchodních podmínek. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li

tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

Uzavřená smlouva (objednávka kupujícího) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není

přístupná třetím stranám. Obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách prodávajícího a je tak

umožněna jejich reprodukce kupujícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými

obchodními podmínkami a bez výhrady s nimi souhlasí. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, které nejsou upraveny

těmito podmínkami, se řídí platnou legislativou České republiky.



Telefon: +420 608 777 028

Telefon: +420 777 758 800

Telefon: +420 777 800 298

Telefon: +420 777 758 280

obchod@golemreklama.cz

www.golemreklama.cz

www.creativefilm.cz

Prodejna:

Na Stráži 2392/31b

180 00  Praha 8

Pracovní doba: 

Po - Čt   8:00 - 17:00

Pá         8:00 - 16:00

Email: praha@golemreklama.cz; obchod@golemreklama.cz

190 00  Praha 9

Sídlo firmy:

IČ: 73826995

DIČ: CZ7705319908
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