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Letecké

jedinečný pohled na vaši OBEC z nebe
Profesionální letecké fotografie ve svěžích barvách jara a léta 2020

Panoramata, celkové pohledy z více stran, části obce, detaily dominant a fotky podle Vás.
Dodáme Vám desítky leteckých záběrů v digitální podobě, v profi formátu RAW i JPEG.
Rozlišení fotek je až 36,3 Mpix a umožňuje tisk obrovských rozměrů. Fotografujeme
profesionálním zrcadlovým fotoaparátem NIKON se speciálním objektivem. To všechno
Vám nyní můžeme poskytnout za jedinečnou cenu!
• letecké fotografie využijete na propagační letáky a předměty, obecní
zpravodaje, kalendáře, apod.,
• pro výzdobu svého obecního úřadu, reprezentativních prostor nebo
knihoven,
• zatraktivníte svůj obecní web,
• a budete je mít i pro praktické účely jako je územní plánování,
dokumentace projektů z EU, evidence černých staveb, hrobových
míst, pro vaše urbanictické vize, apod.
Víte, že...
• máme více než 16 let zkušeností
• už více jak 4 500 českých a slovenských starostů využilo letecké
fotografování CBS
• spolupracujeme s více než 6 500 obcemi a městy
• v loňském roce jsme nafotili více než 100 škol a školních areálů
• máme všechna potřebná povolení a licence

Ke každé objednávce dostanete speciální fotografii „PLANETA OBEC“
CBS Nakladatelství s.r.o.
Vodní 1972, 760 01 Zlín
Česká republika

Tel.: +420 774 479 544
E-mail: info@cbs-cesko.cz

www.cbs-cesko.cz
www.ceskoznebe.cz

CENÍK doplňkových produktů

7 890 Kč
Fotomapa na plastové tabuli

bez DPH a dopravy

3 690 Kč

bez DPH a dopravy

Plastová tabule v dřevěném rámu

V ceně je kompletní kartografické a grafické zpracování, korektura fotomapy a tisk 1 ks plastové tabule s UV filterm o rozměru 150x100 cm.

V ceně tabule je grafické zpracování, korektura před tiskem a zhotovení
1 ks tabule s UV filtrem o rozměru 150x100 cm.
Rám je vyroben ze smrkového dřeva. Vhodná do interiéru i exteriéru.

Reprodukce dalšího 1 ks fotomapy na plastové tabuli 2 690 Kč
Reprodukce dalšího 1 ks fotomapy na hliníkové tabuli 3 790 Kč
8 010 Kč
Dřevěný stojan ze smrkového dřeva

Plastová tabule bez rámu 2 690 Kč
(cena bez DPH a dopravy)

(ceny bez DPH a dopravy)

5 945 Kč

1 990 Kč

bez DPH a dopravy

6 190 Kč

bez DPH a dopravy

Dřevěný stojan s uvítací tabulí

Tabule na uvítanou a rozloučenou
s dřevěným stojanem o rozměru
95 x 200 cm (včetně kovových
patek a montážních prvků)
Uvítací tabule bez rámu: 1 620 Kč

(rozměr 75 x 100 cm)

(bez DPH a dopravy)

bez DPH a dopravy

Velkoformátová fototapeta

Obraz na plátně

Rozměr fototapety je 350x250
cm.V ceně je grafické zpracování,
korektury tapety a tisk 1 ks.

Rozměr obrazu je 100 x 75 cm.
V ceně je grafické zpracování,
korektura obrazu a tisk 1 ks.

od 140 ks je cena
rozměru 9 x 6 cm

od 4 000 ks je cena
rozměru 10 x15 cm

17,30 Kč / ks

1,99 Kč / ks

Magnetky
Levný a nápaditý produkt –
magnetky s leteckou fotografií.
Magnetky miluje většina lidí,
slouží jim jako krásný suvenýr.
Další rozměry: 7 x 5 cm a 8 x 6 cm

Pohlednice
I v dnešní digitální době mají
papírové pohlednice své místo
a často posíláme z dovolených
právě ty klasické - papírové.
Rozměry pohlednic:
15 x 10 cm a 21 x 10 cm

bez DPH a dopravy

bez DPH a dopravy

Bližší informace Vám podá:

249 Kč / ks
bez DPH a dopravy

Fotografie A3 v clip rámu
Letecká fotografie o rozměru A3
(papír lesklá křída), zarámovaná
v plastovém clip rámu - ihned
k zavěšení. Min. odběr 10 ks.
Cena včetně grafické úpravy.
Platnost cen od 1. 1. 2020

Mgr. Petr BOČEK
Tel.: +420 723 861 271
E-mail: bocek@cbs-cesko.cz

