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REKLAMNÍ TETOVÁNÍ 

 

- Garance nízkých výrobních nákladů  

- Výjimečná kvalita 

- Zkušený a spolehlivý výrobce 

- Čisté a bezpečné výrobní podmínky 

- Vyrobeno v  U. S. A. 

- Doba dodání již od 3 týdnů 

- Bezpečné, netoxické, hypoalergenní 

- F. D. A. certifikace, splňující podmínky 

CPSC a ASTM 

- Tetování se „zvláštními efekty“  

- Vypadá jako opravdové tetování 

- Jednoduchá aplikace vodou, vydrží až 7 dnů 

 

 

Minimální objednací množství (MOQ) je 1000 ks, dále pak po 5000 ks, tzn. 5000/10000/15000 atd. Neúčtujeme 

žádné poplatky za přípravu, síta, filmy atd.  

Použitá standardní velikost: 3,8 cm x 3,8 cm. Více informací o nestandardních rozměrech, množství a speciálních 

efektech na mailu: office@bonaparte.cz. 

Tisková metoda 

Na zakázku vyrobené krátkodobé tetování se tiskne 
4barevným tiskem. Tímto je pak možné do vaší předlohy 
zahrnout všechny tradiční barvy z Pantone škály. 
Používané barvy jsou podobné barvám Pantone díky 
exklusivní výrobní metodě a řádnému zpracování 
podkladů, nejedná se však o přesně tytéž barvy, protože 
je použit speciální bezpečný, netoxický, 
F. D .A. certifikovaný inkoust. 

Označení zadní strany nálepky 

Jednobarevný (černý) tisk na zadní straně tetování 
je bezplatný, včetně požadovaných směrnic, složení, práv 
a jakéhokoliv loga. 

Laboratorní testování 

Výsledky testů v nezávislé laboratoři - malé části, použití 
a zneužití, dráždění očí a kůže, toxické závadnosti při 
požití, těžké kovy, hořlavost. Bezpečnostní list (pro 
všechny použité prvky) je také k dispozici na vyžádání. 

F. D. A. požadavky 

Současné F. D. A. předpisy a kopie naší F. D. A. certifikace 
všech standardních tetování k dispozici na vyžádání. 

Zakázková nabídka 

Můžeme vyrobit téměř jakoukoliv velikost tetovacího 
archu. Při zadávání poptávky, prosím, uvádějte velikost 
grafiky/obrázku či velikost finální výsekové formy, neboť 
je nutno počítat s minimálně 0,32 cm volného místa mezi 
každým tetovacím obrázkem a mezi obrázkem a okrajem 
archu. Ceny nezahrnují spad (spadávku). Dále uvádějte 
požadované celkové množství a počet verzí tetovacích 
archů.  

Cena je uváděna vždy za arch tetování jedné verze. 
Minimální množství objednávky je 1000 archů. 
Objednávka více kusů musí být vytvořena násobky 5000 
archů jedné verze tetování. 

Pátá barva – bílý inkoust 

Bílý inkoust bez poplatku. Bílé plochy se natisknout jako 

čiré v případě, že není požadován bílý inkoust v zadání 

podkladů. 

Speciální inkoust 

Pro naše tetování používáme pouze netoxické inkousty 
obsahující pigmenty, které mají F. D. A. certifikaci pro užití 
v kosmetice, jak vyžadují současné normy F. D. & C. Tyto 
inkousty se mohou jevit jemnější v barvě než tradiční 
tiskové inkousty. 

CENÍK  

CENÍK ZAKÁZKOVÝCH A STANDARDNÍCH DESIGNŮ  
+ SPECIFIKACE PODKLADŮ 
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Doba dodání 

Tetování odeslána do 15 až 20 dnů od dodání podkladů, 
potvrzení objednávky a schválení. Speciální balení, 
tetování se „speciální efekty“ a větší objednávky vyžadují 
delší čas. 

Tolerance množství 

Přijatelná tolerance při přesně požadovaném množství 
nepřesahuje 7,5 %, prosím připočtěte 5 % k ceně. 

Balení 

Produkt vrstvený v úhledných řadách, stejnosměrná 
orientace archů. Baleno a odesláno hromadně. 

Nabídka balení 

Můžete využít nabídky kompletního provedení na zakázku 
a zakázkového balení, které bude vyhovovat vašim 
speciálním požadavkům na balení.  

Podmínky 

Jelikož se jedná o na zakázku vyráběný produkt, 
vyžadujeme platbu předem u každé objednávky.  

 

 

 

V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU DODRŽENY NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY, 
NEÚČTUJEME POPLATEK ZA PŘÍPRAVU. 

Dodání podkladů 

Dodat podklady elektronickou formou či e-mailem. 
Grafické složky musí být sestaveny ve CMYKu na čistém 
průhledném pozadí (ne bílém) se správně umístěnými 
požadovanými barvami. Disk může být CD či DVD typu. 
Pro co nejpřesnější barevné srovnání by měly být 
podklady dodány s barevnou předlohou s vypsanými 
barvami tetování. Prosím neposílejte RGB složky, 
nemůžeme zaručit, že barvy budou stejné. Podklady musí 
být nastaveny s přesnou velikostí, kompozicí a barvami, 
a dále odpovídat velikosti požadovaného archu. 

Pokud žádáte o archy několika verzí tetování, všechny 
podklady musí být dodány na jednom disku, každá verze 
ve své vlastní složce. 

Při změnách podkladů účtujeme extra poplatek. 

V případě, že posíláte podklady e-mailem, prosím označte 
zprávu svým jménem a objednávkovým číslem. 

Přijatelné aplikace grafických podkladů 

Adobe Illustrator (uloženo jako AI nebo EPS složka) nebo 
Adobe Photoshop (nejlépe PSD složka, ale akceptujeme 
také EPS, PDF, JPG nebo TIFF) minimálně v 300 DPI. 
Všechny složky musí být ve CMYKU.  

Veškeré Corel Draw a Freehand složky musí být převedeny 
do ilustrátoru AI nebo uloženy jako EPS s textem 
převedeným do křivek. 

Potisk zadní strany 

Pokud požadujete grafické podklady či logo na zadní 
stranu archu, prosím předložte složku v Adobe Illustrator 
(AI/EPS) nebo Adobe Photoshop (nejlépe uloženou jako 
PSD, ale akceptujeme také EPS, PDF, JPG nebo TIFF), 
s podklady ve 100% černé nebo šedé v minimálním 
rozlišení 300 DPI. 

Typy písma 

Než pošlete složku s grafickými podklady, prosím, 
převeďte všechny typy písma do křivek. 

Korektury 

Korektury zaslané emailem jsou součástí každé 
objednávky a musí být podepsány a zaslány zpět, 
abychom mohli pokračovat s výrobou. 

Bez schválení a podpisu korektur nemůžeme pokračovat. 
Všimněte si, prosím, že tetování je tištěno naruby 
a teprve při aplikaci na kůži bude vypadat tak, jak má. 

Pokyny k podkladům 

Tetovací arch musí mít mezeru 0,32 cm mezi každým 
tetovacím obrázkem a mezi obrázkem a okraji archu. 

Naše standardní směrnice a seznam složení jsou tištěny 
na zadní straně tetovacího archu. Prosím připojte 
dodatečné informace: copyright, adresu, logo, kupón, atd. 
(např. c2008 ABC Company, Město, Stát, PSČ). 

Všechny podklady musí být dodány se správným směrem 
textu (tak jak budou ve výsledku vypadat). 

Speciální F. D. A. certifikované netoxické inkousty, které 
jsou pro tisk použity, jsou blízké požadovaným barvám, 
ale nejsou tak jasné či pevné jako klasické 4barevné 
(CMYK) inkousty. 

Bílé plochy se tisknou jako čisté, pokud není vyžadována 
pátá barva - bílý inkoust a není tak uvedeno v podkladech. 

Krátkodobá tetování jsou tištěna 4barevným procesem 
(CMYKem). Krátkodobá tetování mohou být dále také 
podložena bílou pro matnější vzhled. 

Jiné formy podkladů jsou akceptovány za extra příplatek. 

Pokud podklady nesplňují naše požadavky, vznikají další 
náklady spojené se zpracováním podkladů. 

SPECIFIKACE PODKLADŮ 

Způsob objednání  

ZPŮSOB OBJEDNÁNÍ  
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