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Ateliéry s odevzdávkou v pondělí 16. 1. 2023 do 12 hod.

Dodání dat portfolií: pá 13. 1. do 12 hod. (poledne) 
Dodání dat plachet: pá 13. 1. do 12 hod. (poledne) 
(pokud můžete posílejte dřív)

předávání dat: viz. příloha str. 4                „Jak posílat data do tisku“

Vyzvedávání zakázek 15. 1. a 16. 1. 2023 

15. 1. neděle: do 23.00 hod.  
16. 1. pondělí: 8.30–11.30 hod.

Jakmile budeme mít vaši zakázku hotovou příjde vám sms / zavoláme.  
Nechceme, ať se vše kulminuje v pondělí, tak budeme odevzdávat průběžně. 
Preferujeme platbu v hotovosti.

Konzultace (od 4. 1. – do 12. 1. 2023) 
Pokud potřebujete poradit, máme pro vás vyhrazeny konzultační termíny 
Přijďte přímo do VOALA PrintLabu na Kamenické 25 nebo se objednejte na: 
775 055 421 / voala@voala.cz 
 
Na konzultaci můžete přijít i s rozpracovaným projektem!  
(provedeme výběr vhodného papíru, vazby, poradíme vám s exportem 
a zdarma uděláme nátisk problematických míst). 
 
Vemte si s sebou počítač a flash disk. 

 
Chápeme, že je složité klauzuru dokončit,  
ale musíte prostě umět přestat zdokonalovat data. :) 

Jsme pro Vás plně k dispozici, nechceme vám ubírat čas, ale potřebujeme ho  
na fyzické zpracování. To, aby byly naše knihařské výstupy kvalitní, vyžaduje náš  
pracovní „klid“ a čas. Děkujeme za pochopení.



TISKOVÝ LEDEN 2023 
Otevírací doba VOALA PrintLabu, Kamenická 25 

4. 1. středa: 9–18 hod. 
5. 1. čtvrtek: 9–18 hod. 
6. 1. pátek: 9–18 hod.
7. 1. sobota: zavřeno
8. 1. neděle: zavřeno 
9. 1. pondělí: 9–18 hod.

Budeme v PrintLabu nonstop i v noci, ale to jen tiskneme a vážeme.  
Díky, že budete respektovat konzultační čas přes den. :)  
Kdo bude mít hotovou zakázku, dostane informační sms a může  
si ihned přijet vyzvedávat.

Stále jsme na telefonu a e-mailech:
775 055 421 / 734 366 521 / voala@voala.cz

Vyzvedávání zakázek studentů
15. 1. neděle: do 23 hod. 
16. 1. pondělí: od 8.30–11.30 hod.
(odevzdávka semestrálních prací do 12 hod.) 

 

Zdravíme Vás z Letenského VOALA, 
jsme grafické studio s vlastním tiskem a knihárnou. Od roku 2006 každý 
leden a květen tiskne naše studio přednostně pro studenty, diplomanty  
a bakáláře. Mezi naše klienty patří pražské univerzity ČVUT, UMPRUM, 
AVU, dále FDULS Plzeň, UJEP Ústí a také UTB Zlín, TUL Liberec, VUT Brno.  
Děkujeme za Vaši důvěru a těšíme se i letos na vaše projekty. 
Hodně sil v dokončování přejeme. :) 

Pavel a Blanka Kulišťákovi
Veronika, Honza, Milan, Terka, Marťa, Lucie, Aleks, Kačka, Nela, Dara a Kája

10. 1. úterý: 9–18 hod.
11. 1. středa: 9–18 hod.
12. 1. čtvrtek: 9–18 hod.
13. 1. pátek: 9–18 hod.
14. 1. sobota: 9–18 hod.
15. 1. neděle: 9–18 hod. 
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Je nutné být objednaný? 
NE, není. Přijímáme zakázky! 
Pokud ale dáte vědět, že s vámi máme počítat, lépe se nám organizuje 
celkový čas příprav tisku i výroby. (Vždy jsme přijali každého studenta).

Kolik potřebujete ve VOALA času na zpracování? 
2–4 dny / upřesníme podle vytíženosti studia 
některé vazby jsou do 24 hod. / i na počkání 

Kolik to u Vás stojí? (příklady cen)
Cenu vám vypočítáme při převzetí dat nebo pošleme e-mailem. 
Při tisku více než jednoho kusu cena za kus se snižuje.
 

A4 na výšku / 20 stran, šité nití, papír munken PW 150g/m2

1 ks / 980,- 2 ks / 1.510,- (1 ks / 755,-) 

A4 na šířku / 20 stran, šité nití, papír munken PW 150g/m2

1 ks / 1.155,- 2 ks / 1.860,- (1 ks / 930,-) 

 

čtverec 210 × 210 mm / 20 stran, šité nití, papír munken PW 150g/m2

1 ks / 980,- 2 ks / 1.510,- (1 ks / 755,-) 

A4 na výšku i na šířku / 20 stran, tisk jednostranně, munken PW 150g/m2

1 ks / 863,-  2 ks / 1.323,- (1 ks / 661,-) 

A4 na výšku i šířku / 20 str., tisk oboustranně, papír munken PW 150g/m2 
1 ks / 750,- 2 ks / 1.150,- (1 ks / 575,-) 

 
 
 

A4 na výšku / šitá plně otevíratelná vazba, nit bílá, grafický papír 
na obálce 300g/m2 (vhodná pro tištěné celoplochy přecházející 
přes dvoustranu)

V4 68 stran (1 ks / 2.340,-)  2 ks / 3.892,- (1 ks / 1.946,-)
V4 100 stran (1 ks/ 2.905,-)  2 ks / 4.756,- (1 ks / 2.378,-) 
 

Platba  
Preferujeme platbu hotově

Co když pak budu tisknout  jinde?
Naprosto v pořádku, jen jsme vždy rádi, když nám dáte info, ať na vás mů-
žeme přestat myslet. :) Budeme se těšit na spolupráci v budoucnu. 
 

FAQ 
(nejčastější otázky)

nebojte se zeptat :)

PŘÍKLADY NACENĚNÍ PORTFOLIÍ (Množstevní sleva při více kusech.)

kontakt: VOALA PrintLab / Kamenická 25, Praha 7, 170 00 
Blanka K.: 775 055 421 / VOALA firemní: 734 366 521  

VAZBA V1

KROUŽKOVÁ VAZBA

VOALA OPEN (vhodné pro 68 stran a výše)

Umíme i jiné formáty a vazby!!! 
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Jak posílat data do tisku?

jako    pdf.                    uschovna.cz  adresát: voala@voala.cz
 
soubor pojmenujte např: novak_jan_775055421_cvut_ov-a 

Do zprávy dejte krátký jednoduchý popis, toho co víte o svém zadání,  
na zbytek se doptáme my. :)

 

Předmět e-mailu: klauzura_prijmeni_jmeno 
Příklad znění e-mailu:

 Jan Novák, 775 055 421
 Klauzurní práce a cvut_ov-a
 Předmět zakázky: portfolio a plachta

 Portfolio, 2 ks 
 Vazba V1 na výšku (šití po delší straně)
 Rozměr A4
 Počet stran portfolia: 20 + obálka
 Papír uvnitř portfolia: MUNKEN Print WHITE 150 g (doporučeno od VOALA) 
  
POZOR!
Počet stran pro knihařské vazby Oldschool V1 
a VOALA OPEN musí být dělitelné číslem 4.

 Plachta: 1 ks 
 Rozměr plachty: 0 mm × 0 mm
 Matný fotopapír 270g/m2 
 

Co dělat když najdu chybu a potřebuji poslat opravená data? 
1. Ihned smažte zásilku nahranou na uschovna.cz (Je tam na to tlačítko) 
2. Zavolejte nám s dotazem, jestli už nemáme vytištěno a požádejte, abychom 
si vymazali váš e-mail s neplatnými daty. Minimalizujeme tím záměnu dat. 
3. Pošlete nová data přes uschovna.cz 
4. Telefonicky se ujistěte, že jsme obdrželi nová data! (775 055 421 / 734 366 521)

Jak u vás probíhají reklamace? 
Snažíme se o maximální pečlivost, což nám ruční práce umožňuje.  
Pokud chyba vznikla u nás plně hradíme opravu a uděláme vám vazbu zdarma.  
Pokud je chyba na straně zadání, domlouváme se s vámi na uhrazení,  
dle zhodnocení celého stavu zakázky.
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VAZBA V1

kontakt: VOALA PrintLab / Kamenická 25, Praha 7, 170 00 
Blanka K.: 775 055 421 / VOALA firemní: 734 366 521  



VOALA OPEN

kontakt: VOALA PrintLab / Kamenická 25, Praha 7, 170 00 
Blanka K.: 775 055 421 / VOALA firemní: 734 366 521  



KROUŽKOVÁ VAZBA

kontakt: VOALA PrintLab / Kamenická 25, Praha 7, 170 00 
Blanka K.: 775 055 421 / VOALA firemní: 734 366 521  

Concert Hall


