АФАЛИНА Принт е популярното име на звеното за визуална комуникация,
широкоформатен и дигитален печат, апликиране и монтаж на рекламни
визии на ДИЯ Арт ЕООД - компания развиваща се в областта на маркетинга и
комуникациите.
Студиото е специализирано в производството на продукти за визуална
комуникация.
Високотехнологичното и иновативно оборудване, с което разполага студиото,
му позволява да създава качествени продукти с широк спектър на приложение
в маркетинга и рекламата.
Нашата амбиция е да се докажем като звено, работещо в подкрепа на рекламните
агенции, архитектурните студия, производители, собственици и наематели на
съоръжения за външна реклама, като предоставим услуга с високо качество,
изпълнена във възможно най-кратък срок.
Екипът създал АФАЛИНА Принт, като дългогодишен потребител на този сорт
услуги, знае какви са най-подходящите условия, за да изпълни нашата цел и ги
е осигурил.
За да постигнем максимално високо качество на услугите ние сме инвестирали
в последните технологии за печат, разработени от водещи световни
производители, модерна база и добре сработен екип от професионалисти
в дизайна, проектирането, отпечатването, апликирането и монтажа на
отпечатаните рекламни визии.

www.afalinaprint.com
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Постери АУТСАЙД, мин. 10 бр.

70 см. х 100 см.
7,90 лв./бр.

/хартия за външни условия, печат с висока резолюция/

Постери СИТИЛАЙТ, 10 бр.
/хартия за задно осветяване, печат с ниска резолюция/

ВИНИЛНО ПАНО

120 см. х 180 см.
6,90 лв./бр.
над 15 кв.м.
8,90 лв./кв.м.

над 30 кв.м.
7,90 лв./кв.м.

над 15 кв.м.
16,90 лв./кв.м.

над 30 кв.м.
14,90 лв./кв.м.

БРАНДИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ
С PVC ФОЛИО /печат с висока резолюция/

над 5 кв.м.
27,90 лв./кв.м.

над 10 кв.м.
25,90 лв./кв.м.

БРАНДИРАНЕ НА ВИТРИНИ
С ПЕРФОФОЛИО /печат с висока резолюция/

над 5 кв.м.
32,90 лв./кв.м.

/винил за предно осветяване, , печат с ниска резолюция
включени довършителни работи/

ПАНО от ВИНИЛНА МРЕЖА
/винилна мрежа, печат с ниска резолюция,
включени довършителни работи/

БАНЕРФИКС /печат с висока резолюция/
винилен банер + стойка
винилeн банер

100 см. х 200 см.
139,90 лв./бр.
39,90 лв./бр.

Цените са без включен ДДС. В цените не е включен дизайн и предпечатна подготовка.

над 10 кв.м.
29,90 лв./кв.м.
80 см. х 200 см.
129,90 лв./бр.
33,90 лв./бр.

www.afalinaprint.com

ВИЗИТКИ
/хартия - 300гр., мат, цветност 4+0/

ФЛАЕРИ, 10 см. х 15 см., двустранни
/хартия - 115гр., гланц, цветност 4+4/

БРОШУРИ, А4 с две сгъвки
/хартия - 150гр., гланц, цветност 4+4/

БРАНДИРАНЕ НА АВТОМОБИЛИ
/печат с висока резолюция върху премиум каст фолио
3M SCOTCHCAL IJ180, каст ламинат и монтаж/

БРАНДИРАНЕ НА РЕЙСОВЕ ЗА
ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

/печат с ниска резолюция върху полимерно фолио
3M SCOTCHCAL 50, ламинат и монтаж/

ПРЕЗЕНТАЦИОННИ ТАБЛА
основа пенокартон 5мм
основа PVC плоскост 3 мм.
/печат с висока резолюция/

ТАБЛА /печат с висока резолюция/
основа пенокартон 5мм
основа PVC плоскост 3/5 мм.

100 бр.
11,90 лв.

1000 бр.
79,90 лв.

100 бр.
24,90 лв.

500 бр.
114,90 лв.

до 50 бр.
59,90 лв.

до 200 бр.
209,90 лв.

до 15 кв.м.
74,90 лв./бр.

до 30 кв.м.
69,90 лв./бр.

над 15 кв.м.
41,90 лв./бр.

над 30 кв.м.
39,90 лв./бр.

70 см. х 100 см.
24,90 лв./бр.
29,90 лв./бр.

50 см. х 70 см.
13,90 лв./бр.
16,90 лв./бр.

над 5 кв.м.
39,90 лв./кв.м.
45,90/54,90 лв./кв.м.

Цените са без включен ДДС. В цените не е включен дизайн и предпечатна подготовка.
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Печат с висока резолюция
Материал за печат

ширина

цена

метри

лв./кв.м

1,37; 1,52

20,90

PVC Фолио 3М Scotchcal IJ20

1,37

24,90

PVC Фолио 3М Scotchcall IJ37

1,37

30,90

PVC Фолио 3М Scotchcal Пясъкостуйно

1,22

34,90

PVC Фолио 3М Scotchcal Транслуцентно

1,22

32,90

PVC Фолио, универсално
у

мономерно фолио за обща употреба,бяло и прозрачно - мат, гланц
мономерно фолио за обща употреба,бяло и прозрачно - мат, гланц
полимерно фолио, подходящо за автомобилна графика

1,37; 1,50

33,90

ВИНИЛ FRONTLight

Перфофолио ONEWAY Vision

до 1,60

19,90

ВИНИЛ Premium

до 1,60

22,90

ВИНИЛ BACKLight

до 1,60

24,90

Винилна мрежа (меш)

до 1,60

28,90

Хартия SATINLight, 150 гр., задно осветяване

1,60

17,90

Канаваца

1,27

43,90

Беклит

1,27

27,90

за предно осветяване - ламиниран, 440 гр.
за предно осветяване - промазан, 440 гр.
за задно осветяване - промазан

Цените са без включен ДДС. В цените не е включен дизайн
и предпечатна подготовка.

VALUEJet 1604 e последно
поколение
принтер
притежаващ
уникална
интелигентна технология на
вълнообразен печат (Intelligent Interweaving Printing
Technique), патент на MUTOH, за преодоляване на
дефекта, наречен “бендинг”.
Предназначен
е
за
отпечатване на изображения
с високо качество за външни
и вътрешни условия.
Материали, върху които
може да се печата с
фотореалистично качество
са: хартия, самозалепващо
фолио (за предно и задно
осветяване),
винил
(за
предно и задно осветяване),
различни видове текстил и
други.
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Печат с ниска резолюция

Материал за печат
PVC Фолио, универсално

ширина

цена

метри

лв./кв.м

1,37; 1,52

9,90

PVC Фолио 3М Scotchcal IJ20

1,37

11,90

PVC Фолио 3М Scotchcal IJ37

1,3

17,90

Перфофолио ONEWAY Vision

мономерно фолио за обща употреба,бяло и прозрачно - мат, гланц
мономерно фолио за обща употреба,бяло и прозрачно - мат, гланц
полимерно фолио, подходящо за автомобилна графика

1,37; 1,50

21,90

ВИНИЛ FRONTLight

3,20

8,90

ВИНИЛ Premium

3,20

9,90

ВИНИЛ BACKLight

за задно осветяване - промазан

3,20

13,90

Винилна мрежа (меш)

3,20

14,90

1,60; 3,10

6,90

за предно осветяване - ламиниран, 440 гр.
за предно осветяване - промазан, 440 гр.

Хартия SATINLight, 150 гр., задно осветяване

Цените са без включен ДДС. В цените не е включен дизайн
и предпечатна подготовка.

INFINITY 33 VC е солвентен
принтер
с
максимална
ширина на печат 320 см.
Предназначен за печат на
рекламни
изображения
за външни условия, като
билбордове, калкани, табели
и други. Оборудван е с 12
печатащи глави XAAR 126-50,
осигуряващи добро качество
и висока скорост.
Този принтер позволява
отпечатването на големи по
формат рекламни носители
като фолиа за билбордове,
коли, рекламни табели и
други.
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Хартия

Хромови и офсетови хартии и картони

Офсетова хартия, 80 гр.

1+0

1+1

4+0

4+4

0,38

0,61

1,28

2,39

Двустранен хром мат/гланц, 115 гр.

0,47

0,70

1,37

2,48

Двустранен хром мат/гланц, 150 гр.

0,48

0,71

1,38

2,50

Двустранен хром мат/гланц, 200 гр.

0,55

0,78

1,45

2,56

Двустранен хром мат/гланц,, 250 гр.

0,60

0,83

1,50

2,61

Двустранен хром мат/гланц, 300 гр.

0,63

0,98

1,55

2,82

Хромолукс

0,72

1,07

1,64

2,91

Едностранен хромолукс, 250 гр.

0,92

1,27

1,84

3,11

Двустр. хромолукс белучидо, 250 гр.

1,53

1,76

2,43

3,66

Лен

0,56

0,91

1,48

2,75

Ивобел бял - лен

0,64

0,99

1,56

2,83

Офсетов картон Карибик, 250 гр.

0,60

0,72

1,52

2,79

Офсетов картон бял, 300 гр.

0,50

0,86

1,42

2,69

Опаковачен картон Арктика, 275 гр.

1,25

1,60

2,17

3,44

Паус, 90 гр.

0,61

0,84

1,51

2,62

Самозалепваща хартия мат/гланц

0,63

0,98

1,55

2,82

SPX E-43 сребро/ злато лазер

1,10

1,45

2,02

3,29

SPX 1Е E-43 лазер бял

1,02

1,37

1,94

3,21

XEROX DocuColor 250една
от
най-добрите
цифрови печатащи машини
в България с изключително
качество на изображението
и
продуктивност
при
различни медии, поставящи
стандарти в този клас.
Най-масовите продукти на
дигиталния печат са визитки,
бланки, папки, флаери,
листовки, брошури, дипляни,
каталози, уоблери, плакати,
покани,
поздравителни
картички, менюта, подложки
за хранене, ръководства,
обложки, вложки и опаковки
презентации,
фирмени
материали,
календари,
настолни пирамиди и глави
за календари, стикери и
етикети.
Цените са в лева за 1 бр.
без включен ДДС
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Ефектни структурни хартии и картони•

Хартия

1+0

1+1

4+0

4+4

Констелейшън Sil/Raster/Riccio

0,93

1,28

1,85

3,12

Сирио перла бял

1,06

1,40

1,98

3,24

Стардрийм кварц

0,95

1,30

1,87

3,14

Стардрийм сребро

0,92

1,27

1,84

3,11

Стардрийм сета сребро

0,97

1,31

1,89

3,15

Парчмънт кафяв

0,61

0,95

1,53

2,79

240 гр. Перлен картон

2,36

2,59

3,25

4,37

240 гр. Перла Тони

2,36

2,59

3,25

4,37

250 гр. Акфила крем

0,55

0,90

1,47

2,74

300 гр. Татяна шифон, батиста

4,58

4,81

5,47

6,59

Скуеър

4,58

4,81

5,47

6,59

Реакшън алпин

4,58

4,81

5,47

6,59

300 гр. Биндакот

0,62

0,97

1,54

2,81

320 гр. Традишън

0,85

1,19

1,77

3,03

300 гр. Дали

0,85

1,19

1,77

3,03

Фабриа / Туил - Фабиано, 240 гр.

0,83

1,17

1,75

3,01

Рустикус - Фабиано, 240 гр.

0,74

1,09

1,66

2,93

260 гр. Мурильо - Фабиано, 260 гр.

0,79

1,14

1,71

2,98

220 гр. Еле Ере - Фабиано, 260 гр.

0,72

1,07

1,64

2,91

Астропринт

0,83

1,17

1,75

3,01

Куриос Металикс Айс Голд, 300 гр.

1,10

1,45

2,02

3,29

АФАЛИНА Принт предлага
висококачествен
дигитален
печат с най доказалата се на
българския пазар дигитална
преса XEROX DocuColor 250,
рледосавяща
изключително
качество на изображението и
продуктивност при различни
медии, поставящи стандарти в
този клас.
Дигиталният
печат
дава
възможност за отпечатване на
висококачествени изображения
в малки тиражи, както и
единични бройки за много
кратки срокове. Качеството
на дигиталния не отстъпва
по нищо на офсетовия печат,
както и са приложими повечето
довършителни
процеси,
използвани при офсета.
Довършителни
процесирязане, биговане, подвързване
със спирала, заобляне на ъгли,
подвързване с телчета.
Цените са в лева за 1 бр.
без включен ДДС
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Формат

Монохромно

Цветно

Хартия 80 гр.

А3

0,50 лв.

0,50 лв.

Хартия 80 гр.

А2

0,90 лв.

0,90 лв.

Хартия 80 гр.

А1

1,60 лв.

1,60 лв.

Хартия 80 гр.

А0

3,00 лв.

3,00 лв.

Хартия 80 гр.

620 мм.

2,00 лв./л.м.

2,00 лв./л.м.

Хартия 80 гр.

914 мм.

2,50 лв./л.м.

2,50 лв./л.м.

Хартия 80 гр.

1067 мм.

3,00 лв./л.м.

3,00 лв./л.м.

Паус 90 гр.

620 мм.

2,50 лв./л.м.

2,50 лв./л.м.

Паус 90 гр.

914 мм.

3,00 лв./л.м.

3,00 лв./л.м.

Хартия сатен, 120 гр.

914 мм.

4,90 лв./л.м.

8,90 лв./л.м

ПЪЛНОЦВЕТНО
ОТПЕЧАТВАНЕ
фотореалистично
качество

ПЛОТИРАНЕ
монохромно щрихово и цветно щрихово

Хартия

Хартия

Цена

Хартия 80 гр.

7,90 лв./кв.м

Хартия сатен, 120 гр.

16,90 лв./кв.м

Цените са без включен ДДС. В цените не е
включен дизайн и предпечатна подготовка.

MUTOH DrafstationPro принтер с мастила на водна
база, която дава предимснтво
и бъзина в състезанието
с
крайните
срокове.
Нововъведенията
в
него
позволяватвъзпроизвеждането
позволяват възпроизвеждането
на графики с високо качество,
наситени
тонове,
плавни
преливки и широка цветова
гама.
Недостижима
за
другите
плотерискоростототпечатване
плотери скорост от отпечатване
на формат А0 за 91 сек., ви да
дава предимснтво и бъзина
в състезанието с крайните
срокове.
Нововъведенията
в DrafStation Pro позволяват
възпроизвеждането на графики
с високо качество, наситени
тонове, плавни преливки и
широка цветова гама.

метри

лв./кв.м

цена
ламинат

PVC Фолио 3М Scotchcall IJ37

1,37

24,90

16,90

PVC Фолио 3М Scotchcall IJ40 Complay

1,37

30,90

19,90

PVC Фолио 3М Scotchcall IJ70

1,37

37,90

27,90

PVC Фолио 3М Scotchcal Controltac Plus IJ170

1,37

PVC Фолио 3М Scotchcal Controltac Plus IJ180

1,37

62,90

32,90

PVC Фолио 3М Scotchcal Controltac Plus IJ380

1,37

68,90

38,90

Перфофолио ONEWAY Vision

1,37

33,90

24,90

Автомобилно
фолио за печат
полимерно фолио
полимерно фолио
каст фолио

ПРЕМИУМ Каст фолио за цялостно облепване
ПРЕМИУМ Каст фолио за цялостно облепване
ПРЕМИУМ Каст фолио за цялостно облепване

Автомобилно плотерно фолио

ширина

ширина

цена

59,90

цена

метри

лв./кв.м

PVC Фолио 3М Scotchcall 50

1,22

18,90

PVC Фолио 3М Scotchcall 70

1,22

27,90

PVC Фолио 3М Scotchcall 85 CARWrap

1,22

76,90

PVC Фолио 3М Scotclight

1,22

54,90

Полимерно фолио
Каст фолио

ПРЕМИУМ Каст фолио за цялостно облепване
Светлоотразително фолио

Цена за монтаж: 15,90 лв./кв.м.
Цените са без включен ДДС

лв./кв.м

При всяко облепване на
автомобили се постига
един от най-ефективните
форми на реклама. Това
се дължи на факта, че при
брандиране на автомобили,
предимно фирмени, те
се движат по пътищата и
биват забелязани от хиляди
потенциални клиенти и
партньори всеки ден.
Този вид реклама се
вижда
навсякъде
из
градските улици и се
забелязва
oт
всички
наоколо.
Брандирането
на автомобили е успешна
форма на реклама по
пътищата. Това е така,
защото при облепяне на
автомобилите се постига
пълноценно
рекламно
решение, изработено да
привлече погледа.
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Стандартни
монтажни работи

Ламиниране

Изрязване на
плотерно фолио•

Материал

ширина

цена

метри

лв./кв.м

PVC Фолио 3М Scotchcal 30

1,22

13,90

PVC Фолио 3М Scotchcal 50

1,22

18,90

PVC Фолио 3М Scotchcal 70

1,22

27,90

PVC Фолио 3М Scotchcal SANDBLAST

1,22

29,90

PVC Фолио 3М ScotchLIGHT

1,22

44,90

цмономерно плотоерно фолио за обща употреба, мат и гланц
полимерно плотоерно фолио, подходящо за автомобилна графика
каст плотоерно фолио, за автомобилна графика
плотоерно фолио за декорация на витрини, имитация на пясъкоструй
светлоотразително плотоерно фолио

Материал

ширина

цена

метри

лв./кв.м

1,22, 1,40

6,90

Ламиниране с полимерен ламинат

1,22

16,90

Ламиниране с подов ламинат

1,22

18,90

Ламиниране с универсален ламинат
мат и гланц

Услуга
Каширане на изображение върху пенокортон 5мм.
Каширане на изображение върху PVC плоскост 3 мм./5мм.

цена

лв./кв.м

17,90
23,90/33,90

Монтиране на винил върху рамка

5,90

Външен монтаж на изоброжения от PVC фолио върху равни
повърхности

8,90

Цените са без включен ДДС.

