
 

15.1 HOBBY PROGRAM 
PŘENOS VAŠICH FOTOGRAFIÍ NA      

 PUZZLE, TRIČKA, HRNKY, DŘEVO,… 
Vaše fotografie můžeme natisknout na různé předměty, které mohou být např. vhodným dárkem, nebo upomínkovým předmětem. 
Fotografie mohou být upraveny vámi, nebo můžeme úpravy provést v naší laboratoři za vás. Jedná se o výřezy, úpravy pozadí, 
montáže více snímků do jednoho, nebo doplnění textů do vámi dodaných obrázků. 
Pokud nejsou data v poměru stran připravena dle požadavku předlohy, budou zpracovány s ořezem!  
(puzzle/ hrnky/ barevné předměty) 

 
PUZZLE - klasické 

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

205 A5 / 70 dílků                                     21 x 14,75 cm  187,00 

 fotografie 
do velikosti A4 

negativ 
digitální data 

další předlohy po 
telefonické domluvě 

D+6 

215 A5 / 30 dílků                                     24 x 19,75 cm  187,00 D+6 

204 A4 / 130 dílků                                     21 x 29,7 cm  244,00 D+6 

214 A4 / 20 dílků                                          20 x 25 cm  244,00 D+6 

203 A3 / 260 dílků                                     42 x 29,7 cm  439,00 D+6 

202 A2 / 480 dílků                                  53,4 x 41,4 cm  605,00 D+6 

201 A1 / 912 dílků                                  78,5 x 53,4 cm  961,00 D+6 

200 A0 / 1748 dílků                                 102 x 78,5 cm  1522,00 D+6 

213 A01 / 3404 dílků                                152 x 102 cm  3083,00 D+6 

VYSVĚTLIVKY    
Jedná se o přenos obrazu na lepenku o síle 1,5 mm s předsekem puzzle.  
Při přípravě obrázku je nutné počítat s technologickým ořezem, a tedy umísťovat texty, linky a loga 1-2 cm od okraje. Požaduje-li 
zákazník výřez, označte ho na zadní straně předlohy, pro digitální data je nutné počítat s daným poměrem stran. 
Balení: formáty A01,A0, A1, A2 jsou složeny na formát A3 a zabaleny ve smršťovací fólii na třívrstvé lepence, formáty A3, A4, A5 
jsou zabaleny v sáčku s fotografií. 
 

 
PUZZLE - s krabičkou 

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

206 A4 / 130 dílků                                 21,0 x 29,7 cm  484,00 

viz. předlohy 

D+6 

207 A3 / 260 dílků                                 42,0 x 29,7 cm  606,00 D+6 

208 A2 / 480 dílků                                 53,4 x 41,4 cm  968,00 D+6 

209 A1 / 912 dílků                                 78,4 x 53,5 cm 1302,00 D+6 

210 Srdce s krabičkou 600,00 D+6 

Poznámka: puzzle je zde baleno do krabičky A4,A3-23,5x14x3 cm, A2-32x19,5x4 cm  s obrázkem potisku. 

 
PUZZLE - ve tvaru  SRDCE    

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

211 SRDCE - 100 dílků                            41x 28,7 cm  360,00 
viz. předlohy 

D+6 

212 SRDCE - 75 dílků                                19 x 19 cm 258,00 D+6 

VYSVĚTLIVKY 
Potištěné puzzle má tvar SRDCE to znamená, že se zde ořežou kraje fotografie zasahující mimo tento tvar 
Viz. obrázek   

 
FOTOMAGNETKA lesk i mat  

 
 

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

732 Obdelník 8x6 cm 39,00 
fotografie 

do velikosti A4 
negativ, digitální data 

další předlohy po 
telefonické domluvě 

D+6 

733 Panorama 12x4 cm 49,00 D+6 

734 Polaroid 10x10 cm 75,00 D+6 

735 Foto 10x15 cm 110,00 D+6 

736 laminace  27,00 D+6 

737 Strukturální Termo-laminace 54,00 D+6 

VYSVĚTLIVKY 
Jedná se o fotografii na magnetické folii s možností laminace. Standardní studená laminace, nebo termo-laminace . 
Lze vyrobit i větší formáty, případně různé tvary. 
Jedná se o fotografii na magnetické folii s možností laminace.  
Standardní studená laminace, nebo za příplatek i Termolaminace – odolná strukturální laminace účtována 736/2. 

 
FOTO NA DŘEVĚNÉ DESTIČKY / KRABIČKY  

    U krabiček je potištěno pouze šoupací víčko. 
Možnost potisku dřeva bez pozadí, nebo s bílým pozadím. 

kód kód kód kód kód 

740 Foto dřevo10x15 299,00 
Březová překližka 15mm 

s kolíčkem 
 pro postavení 

M 

741 Foto dřevo 15x20 450,00 M 

742 Foto dřevo 20x30 599,00 M 

743 Dřevěná krabička na formát fotek 10x15 s potiskem 749,00 Masivní borovice 
víčko překližka bř. 5 mm 

M 

744 Dřevěná krabička na formát fotek 13x18 s potiskem 749,00 M 

745 Poplatek za bílé pozadí 60,00 Každý kus M 

Pro potisk s bílým pozadím je účtován příplatek 745 vždy 

 

VYSVĚTLIVKY 
Jde o potisk březové překližky se zaoblenými rohy. Destička je vhodná k postavení na stůl nebo zavěšení na zeď. 
Varianty a akce najdete v eshopu. 
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FOTO NA TRIČKA sublimace - polyester./(PES) potisk je stálý a trvanlivý  

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

216 Fototričko bílé                                           potisk  1x 250,00 

viz. předlohy 

D+6 

217 Fototričko bílé                                           potisk  2x 290,00 D+6 

218 Fototričko bílé  - DRES 
1
*                         potisk  1xA4

 
310,00 D+6 

219 Fototričko bílé - barevný rukáv                 potisk  1x 270,00 D+6 

220 Fototričko bílé - barevný rukáv                 potisk  2x 300,00 D+6 

               1*      Možnost potisku libovolné části trika (zejména pro DRES) s max. velikostí jednoho potisku do 
                       20x29 cm – cena po konzultaci dle velikosti a množství potisků 
                       velikosti triček S,M,L,XL,XXL  

 

FOTO NA TRIČKA bavlna     

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

221 Fototričko bílé                                          potisk  1x 190,00 

fotografie 
do velikosti A4 

negativ 
digitální data 

další předlohy po 
telefonické domluvě 

D+6 

222 Fototričko bílé                                          potisk  2x 270,00 D+6 

223 Fototričko bílé Dámské                            potisk  1x 230,00 D+6 

224 Fototričko bílé Dámské                            potisk  2x 285,00 D+6 

225 Fototričko barevné                                   potisk  1x 269,00 D+6 

226 Fototričko barevné                                   potisk  2x 379,00 D+6 

225 Fototričko barevné      Dámské                potisk  1x 269,00 D+6 

226 Fototričko barevné      Dámské                potisk  2x 379,00 D+6 

227 Fototričko bílé dětské                              potisk  1x 180,00 D+6 

228 Fototričko bílé dětské                              potisk  2x 250,00 D+6 

229 Fototričko barevné dětské                       potisk  1x 229,00 D+6 

230 Fototričko barevné dětské                       potisk  2x 359,00 D+6 

     

GRAFIKA / TEXT - NA TRIČKA bavlna - včetně trika 100% BAVLNA dle zvolené barvy 

740 Potisk Grafikou Do 6 dm
2
 *

1
  299,00 

Digitální data / vektory / 
rastrovaný obrázek 

D+6 

741 FOTO NA TRIKO + TEXT ŘEZANOU GRAFIKOU - 1 strana  399,00 D+6 

742 Další grafika do 6 dm
2 

– 2 strana 160,00  

743 Další grafika detaily do 1 dm
2
 70,00 D+6 

744 Další lisování detailů 39,00  

745 Zpracování předlohy bitmapa na vektor - cena / min 10,00 první kus D+2 
 

PRO NEVYHOVUJÍCÍ PŘEDLOHY NAVRHNEME TECHNOLOGICKÉ ŘEŠENÍ. 

 
POTISK VLASTNÍHO TRIKA -  vlastní triko 100% BAVLNA-nepraná ( není podmínkou, lze potisknout 
jakýkoli textil, který vydrží teplotu 170°C, neměl by obsahovat větší obsah elastanu/ viskózy) 

748 Bílé triko                                 cena za potisk do A4 120,00  
Vlastní triko BAVLNA 

D+6 

749 Barevné triko                         cena za potisk do A4 160,00 D+6 

POZNÁMKY: 
     *1  GRAFIKA NA TRIKO přenesená vyřezaná zažehlovací jednobarevná fólie (BARVA DLE NABÍDKY)  
          s jedním zalisováním. 
          Více drobnějších detailů se bude účtovat jako zákl. potisk + příplatek za lisování.  
 

 

Pro potisk dodáváme trička ze 100% bavlny v gramáži 160g ve velikostech: 
S, M, L, XL, XXL, XXXL, dětská - 104 - 4 roky, 116 - 6 let, 128 - 8 let, 140 - 10 let. 
Barevná trika jsou - modrá, červená, zelená, žlutá a černá - a potisknutá jsou bílou fólií a následně barevnou fotkou. 

Text na triko je možno umístit až do kraje, grafiku i na rukávy. 
Velikost foto-potisku u velikostí S, M, L, XL, XXL, XXXL je max. 20 x 29 cm, u dětských triček je to 21 x 14 cm. 

 
FOTO NA POLŠTÁŘ malý 30x30  

předloha 

 

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena Termín 

231  Polštářek   satin                           potisk 1x  240,00 

viz. předchozí 

D+6 

232 Polštářek   satin                           potisk 2x  265,00 D+6 

233 Polštářek   satin (se srdíčky)          potisk 1x  265,00 D+6 

234 Polštářek   chlupatý                     potisk 1x  289,00 D+6 

235 Polštářek   chlupatý                     potisk 2x  315,00 D+6 

236 Polštářek - SRDCE  malý (s červeným lemem)  25 x 35 cm 245,00 D+6 

 
FOTO NA POLŠTÁŘ velký 40x40   

241 Polštářek   satin                           potisk 1x  299,00 D+6 

242 Polštářek   satin                           potisk 2x  340,00 D+6 

243 Polštářek   satin (se srdíčky)          potisk 1x  340,00 D+6 

244 Polštářek   barevný     potisk 20x20 cm 1x  299,00 D+6 

245 Polštářek   chlupatý                     potisk 1x  330,00 D+6 

246 Polštářek   chlupatý                     potisk 2x  360,00 D+6 

247 Polštářek - SRDCE  velký          42 x 35 cm 345,00 D+6 

VYSVĚTLIVKY 

 Barevný polštář objednávejte na sběrnách dle katalogové nabídky 
Velikost potisku je max. 20 x 29 cm. 

Další detaily na polštáře jsou účtovány jako detaily na trička kódem 744 za 39,-Kč 
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FOTO NA TAŠKU    

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

273 Taška – (PES) - potisk -1x           42x38 cm 185,00 
viz. předchozí 

D+6 

274 Taška -  (PES) - potisk -2x           42x38 cm 239,00 D+6 

 
FOTO NA BRYNDÁK    

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

275 Bryndáček malý               rozměr cca 21x25 cm 190,00 
viz. předchozí 

D+6 

276 Bryndáček velký              rozměr cca 30x40 cm 220,00 D+6 

VYSVĚTLIVKY 
Bryndák malý je bílý s růžovým, nebo modrým lemem a šňůrkou kolem krku.Velikost potisku je 14x20 cm. 
Bryndák velký je bílý s  růžovým , nebo modrým lemem na suchý zip. Velikost potisku je 20x29 cm. 
Při objednání uvádějte barvu. Např. bryndák velký - modrý lem 

 
FOTO NA PODLOŽKU POD MYŠ 

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Kód 

271 Podložka pod myš                                23 x 19 cm  149,00 viz. předlohy 271 

 VYSVĚTLIVKY 
Podložka má obdelníkový tvar. Při přípravě obrázku je nutné počítat s technologickým ořezem, a tedy umísťovat texty, 
linky a loga 1-2 cm od okraje. 

 

 
FOTO NA HODINY  

 
 

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

278 Hodiny plastové, kulaté                 průměr 24 cm 320,00 viz. předchozí D+6 

VYSVĚTLIVKY 
Hodiny jsou plastové, Ø24,5 cm v barvách bílé, červené a hnědé. Jsou dodávány se strojkem QUARTZ na tužkové 
baterie (dodáváme bez baterie). 
Při výběru fotografie je nutné počítat s kruhovým formátem.  

Při objednání uvádějte barvu. Např. hodiny - červené 

 
FOTOPEXESO    

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha kód 

270 36 hracích kartiček  4,8 x 4,8 cm                    A3 218,00 Pouze z digitálních dat 270 

 

VYSVĚTLIVKY 
K vytvoření pexesa je nutné zaslat 18 fotografií (nejlépe čtvercového formátu) v digitální podobě. Pexeso je zhotovené 
na lesklém křídovém papíru o gramáži 210g/m

2
. Celková velikost před rozstřiháním je A3. 

Balení: v celku, nerozstřižené.   
 
POKLADNIČKA     

kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

 279 Pokladnička 199,00 viz předchozí D+6 

VYSVĚTLIVKY     
Pokladnička – bílá, výška 9,5 cm, Ø 8 cm, nahoře otvor pro vhazování mincí a dole otvor zavřený umělým víčkem pro vyjmutí mincí. 
Velikost potisku 11x7,6 cm . 
Objednání: na zakázkový sáček napište do kolonky poznámka  "Pokladnička" 

 
HRNÍČEK NA TUŽKY     

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

 280 Hrníček na tužky 299,00 viz předchozí D+6 

VYSVĚTLIVKY 
Hrnek na tužky je bez ucha, má bílou barvu, výšku 12,5 cm, Ø 9 cm, s černým vnitřkem 
Velikost potisku 11x7,6 cm, 7,6x7,6 cm. 
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FOTO NA HRNEK, MAGIC-HRNEK, PŮLLITR     

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha termín 

250 Hrnek - bílá barva                                 1x potisk 220,00 

fotografie 
9x13 až 20x30 

 kinofilmový negativ 
digitální data 

D+6 

251 Hrnek - bílá barva                        2 potisky / celopotisk 260,00 D+6 

268 Hrnek – bílý (barva uvnitř)                    1x potisk 230,00 D+6 

269 Hrnek -  bílý (barva uvnitř)           2 potisky / celopotisk 275,00 D+6 

252 Hrnek - barevný                                    1x potisk 310,00 D+6 

253 Hrnek - skleněný (čiré/matné sklo)       1x potisk 310,00 D+6 

145 Hrnek - skleněný matný bez pozadí     1x potisk 240,00 D+6 

254 Půllitr - keramický                                 1x potisk 452,00 D+6 

255 Půllitr - keramický                                 2x potisk 516,00 D+6 

256 Půllitr - skleněný                                   1x potisk 458,00 D+6 

257 Magic -hrnek                                         1x potisk 310,00 D+6 

258 Magic -hrnek                                2 potisky / celopotisk 360,00 D+6 

259 Hrnek bílý s barva uvnitř a lžička          1x potisk 310,00 D+6 
260 Hrnek bílý s barva uvnitř a lžička          2x potisk 360,00 D+6 
261 Jumbo - 0,4 litru                                    1x potisk 225,00 D+6 

262 Jumbo - 0,4 litru                           2 potisky / celopotisk 265,00 D+6 

263 Hrnek latte malý - 0,3 litru                     1x potisk 249,00 D+6 

264 Hrnek latte malý - 0,3 litru                     2x potisk 300,00 D+6 

265 Hrnek latte velký - 0,5 litru                     1x potisk 320,00 D+6 

266 Hrnek latte velký - 0,5 litru                     2x potisk 390,00 D+6 

146 Hrnek espresso (DĚTSKÝ)                   1x potisk 250,00 D+6 

148 Hrnek espresso (DĚTSKÝ)          2 potisky / celopotisk 280,00 D+6 

149 Hrnek espresso (s podšálkem a lžičkou)        1x potisk 300,00 D+6 

150 Hrnek espresso (s podšálkem a lžičkou)        2x potisk 320,00 D+6 

282 Hrnek  -  zlatý / stříbrný                         1x potisk 260,00 D+6 

283 Hrnek  -  zlatý / stříbrný                2 potisky / celopotisk 299,00 D+6 

         Množstevní slevy lze domlouvat e-mailem v sériích nad 10 ks 

 
HRNEK SE ZDOBNÝM TVAREM OUŠKA     

Kód Druh 
doporučená  

prodejní cena předloha Termín 

284 hrnek s uchem ve tvaru ZVÍŘÁTKA       1x potisk 249,00 

viz předchozí 

D+6 

285 hrnek s uchem ve tvaru SRDCE             1x potisk 229,00 D+6 

286 hrnek s uchem ve tvaru SRDCE  2 potisky / celopotisk 265,00 D+6 

287 Hrnky s uchem SRDCE set dvou hrnků s potisky   381,00 D+6 

288 hrnek s míčem v uchu                             1x potisk 245,00 D+6 

     
VYSVĚTLIVKY pro potisk HRNÍČKŮ 
*   Foto na barevném hrníčku, skleněném hrníčku a skleněném půllitru je orientováno nalevo od ouška, což znamená že pokud 
držíte hrníček za ouško v pravé ruce je fotografie směrem k Vám. 
U všech bílých hrníčků, hrníčků s barvou uvnitř, magic hrníčků a keramických půllitrů je možný potisk L i P resp. 
oboustranný potisk. Případný text je možné umístit v rozsahu celého potisknutelného prostoru hrnku. Cca 77-80 mm do 210mm. 
 
*   Hrnek bílý , Hrnek bílý s barvou uvnitř , Magic hrnek  Hrnek zlatý / stříbrný , Hrnek s uchem srdce 
výška 9,5 cm Ø 8 cm, objem 300 ml, Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk oboustranný / celopotisk. 
Výška potisku 7,7 cm, šíře dle obrazových dat do 20 cm. 
*   Hrnek bílý espresso (detský)  
výška 7 cm Ø 7,5 cm, objem 150 ml, Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk oboustranný / celopotisk. 
Výška potisku 5 cm, šíře dle obrazových dat do 19 cm. 
*   Hrnek bílý espresso s podšálkem 
výška 5 cm Ø 8 cm, objem 150 ml, Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk oboustranný / celopotisk. 
Výška potisku 4 cm, šíře dle obrazových dat do 20 cm. 
Podšálek nelze potisknout. 
potisku 7,7 cm, šíře dle obrazových dat do 20 cm. 
*   Hrnek barevný - Červený, žlutý, zelený, modrý, černý. a Hrnek skleněný - čirý a matný, matný bez pozadí,  
Výška 9 cm, Ø 8 cm. Orientace fota pouze L (foto nalevo od ouška).  
Velikost potisku u fota na výšku je 7,7x5,8 cm u fota na šířku je velikost potisku 7,7x10,3 cm, 
nebo je možný čtvercový potisk 7,7x7,7 cm.  

*   Půllitr keramický - barva bílá a Půllitr skleněný - čirý 
 objem 500ml, výška 13,5 cm. Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha půllitr, případně potisk dvou fotografií.  
Velikost potisku u fota na výšku je 7,7x5,8 cm u fota na šířku je velikost potisku 7,7x10,3 cm, 
nebo je možný čtvercový potisk 7,7x7,7 cm. 
*   Hrnek JUMBO - barva bílá 
objem 400ml, výška 11,5 cm, Ø 8,5 cm. Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk oboustranný / 
celopotisk. 
Výška potisku 8,5 cm, šíře dle obrazových dat do 20 cm. 
*   Hrnek bílý latté MALÝ / VELKÝ  
výška 10 / 15,5 cm Ø 9 cm, objem 300 / 500 ml, Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk oboustranný / 
celopotisk. Výška potisku 7 / 9,5 cm, šíře dle možností obrazových dat do 19 cm. 
*   KORBEL mini- barva bílá 
 objem 250ml, výška 10 cm, Ø 8 cm. Orientace fota je možná jak vlevo tak i vpravo od ucha, případně potisk dvou fotografií na výšku. 
Velikost potisku u fota na výšku je 4,5x6 cm u fota na šířku je velikost potisku 8x6 cm, nebo je možný čtvercový potisk 6x6 
cm. 
*   Hrnek s uchem zvířátka- barva hrníčku je bílá - výška 9,5 cm Ø 8 cm, objem 300 ml, orientace fota na hrnku pouze vlevo od 
ouška hrníčku (úchop pro praváka). Velikost potisku u fota na výšku je 7,7x5,8 cm u fota na šířku je velikost potisku 11x7,6 cm. 
Dostupnost jednotlivých druhů je uvedena na E-shopu. 
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