Jak na vazbu diplomky
a bakalářky?
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Vážeme a tiskneme diplomové, bakalářské, absolventské,
disertační, habilitační, závěrečné, maturitní a jakékoliv jiné
práce dle Vašich požadavků.

Praha – Dejvice (400 m od metra A)
Zikova 19 – Dejvická kolej, Praha 6
Tel.: 224 323 030
e-mail: dejvice@powerprint.cz
Po–Čt 8–18 (Pá do 17 hodin)
Praha – Žižkov
Seifertova 8 – přízemí DOS, směr TRAM
Tel.: 724 738 304
e-mail: zizkov@powerprint.cz
Po–Čt 8–18 (Pá do 17 hodin)
Praha – Suchdol
Brandejsovo nám. 1219/1 – naproti zastávce ČZU
Tel.: 220 920 621
e-mail: suchdol@powerprint.cz
Po–Čt 8–18 (Pá do 17 hodin)
Brno – Veveří
Gorkého 3
Tel.: 530 330 660
e-mail: brno@powerprint.cz
Po–Čt 8–18 (Pá do 17 hodin)
Olomouc
Tř. 1. máje 23
Tel.: 725 721 139
e-mail: olomouc@powerprint.cz
Po–Čt 7–18 (Pá do 16 hodin)
Liberec
Obchodní centrum Bláha
Tel.: 730 517 830
e-mail: liberec@powerprint.cz
Po–Čt 8–18 (Pá do 17 hodin, So 9–12)

www.diplomka24.cz

ZA KOLIK?

Cena vazby závisí na požadované rychlosti vyhotovení. Nejlevnější je
za 3–5 pracovních dní, nejdražší při výrobě do 20–60 minut od zadání.
Aktuální ceník najdete na našich stránkách www.diplomka24.cz
Cena vazby neobsahuje cenu za tisk. Výtisky ke svázání si můžete přinést nebo vytisknout na počkání na provozovně. Ceny tisku závisí na
barevnosti a celkovém počtu stran.
Využijte slevové karty.
Zadejte kód slevy v rámci objednávky tisku na internetu nebo odevzdejte na provozovně.
Získáte až 30 % slevu na tisk a další výhody. Více na zadní straně kartičky.


www.diplomka24.cz

SLEVENKA
NA TISK DIPLOMOVÉ,
BAKALÁŘSKÉ A JINÉ PRÁCE…

S touto slevenkou máte nárok na:
20% slevu na barevný a černobílý tisk, zařazení do slosování o netbook,
převázání práce na počkání, záruku 100% vyhotovení vazby v termínu.
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V ČEM SE LIŠÍME?

Výroba konkurence – ruční, pomalá s rizikem chyb
99 % knihařů a copycenter provádí ražbu textů na desky za pomocí ručních jednořádkových zlatiček. Ručně musí poskládat jednotlivá
písmena do řádků a ty postupně razit na desky. Jedná se o zdlouhavý proces, který je náročný na čas a chybovost. Výroba desek s více
řádky může trvat více než 30 minut. Kapacita výroby je tak omezená,
v případě reklamace není možné vyrobit nové desky hned.

Naše výroba – strojová s dokonalou přesností
U nás razíme text na desky zlatičkami řízenými počítačem. Tyto zlatičky zlatí rychlostí 3 znaky za vteřinu. Není pro nás problém vyzlatit na desky Vaší práce jakýkoliv text na počkání. Tyto stroje mají
výkon, který umožňuje výrobu až 1 500 ks prací denně. Jako jediní
v ČR je máme na každé naší provozovně. Nehrozí tak prodlení při
výrobě a můžeme garantovat včasné a kvalitní vyhotovení.
Naše výroba

Ruční výroba konkurence

S touto slevenkou máte nárok na:
20% slevu na černobílý a barevný tisk, zařazení do slosování o tablet,
vyřešení případné reklamace do 60 minut, záruku 100 % vyhotovení
vazby v termínu.

Váš kód slevy je: B2417
Tento slevový kód zadejte v průběhu objednávky desek Vaší práce na
www.diplomka24.cz nebo odevzdejte na prodejně při osobní objednávce.
Více informací najdete na www.diplomka24.cz
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JAK VAZBU OBJEDNAT?

Objednejte si vazbu (desky) předem:
 Online na www.diplomka24.cz
 Osobně na provozovně
V dnešní době 70 % zákazníků objednává on-line, 30 % si chce vazbu
před zadáním prohlédnout nebo se o vazbě poradit. Většina si přijde
práci vytisknout na naše provozovny a svázat na počkání do předem
připravených desek.
Doporučujeme Vám tento postup objednávky
Objednejte si vazbu (desky) předem na webu nebo
provozovně.
Dopište v klidu svoji diplomovou, bakalářskou práci.
Vytiskněte si u nás práci na počkání (ideálně z PDF)
nebo přineste vytištěné.
Svážeme Vám práci do 20 minut
(do předem připravených desek)

Příběh studenta Jirky
Nejdůležitější pro mne bylo, abych měl diplomku svázanou rychle. Bylo mi jasné,
že ji budu dopisovat na poslední chvíli. Týden před odevzdávkou jsem si objednal
desky na diplomka24.cz Na obálku jsem si nechal vyrazit školu, téma diplomky
a jméno zlatým písmem. Potěšilo mě, že za to nemusím nic platit, jen jsem byl
upozorněn, že objednávka je závazná.
Poslední dvě noci jsem nespal a dopisoval diplomku. Věděl jsem, že word není
ideální a uložil vše do PDFka a pro jistotu nahrál na dvě flešky. 
Ráno jsem vyrazil do powerprintu, kde už bylo pár lidí přede mnou. Sice jsem si
počkal deset minut než na mě přišla řada, ale potom už šlo vše ráz na ráz. Vytiskli
to na počkání, jak jsem potřeboval, letmo jsem výtisky zkontroloval a nechal svázat do připravených desek. Ujistil jsem se, že kdybych tam našel chybu, jde práce
rozvázat na počkání, zaplatil tisk i desky a šel si dát cigáro a kafe.
Za 20 minut jsem si svázanou diplomku vyzvedl. Vypadala perfektně, zanesl jsem
ji do školy a šel se domů vyspat. Takže všechno klaplo, spokojenost, díky.
Jiří Růžička
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PROČ VÁZAT PRÁCI U NÁS?

Nejlepší ceny a servis
Jako největší výrobce diplomových prací v ČR vážeme práce
za nejlepší ceny na trhu. Převázání prací řešíme na počkání.
Pokud si nejsme jisti Vaším zadáním, zavoláme Vám a domluvíme se jak dál.

Získáte elegantní a kvalitní desky
Desky si vyberete z několika barev a typů. Vyrábíme je průmyslově na automatických linkách. Jsou plně proschlé a zaručujeme, že se nezkroutí. Ražba textu na desky je kvalitní, zlatá nebo
stříbrná.

Budete mít svázáno včas, spolehněte se
Práci dokážeme svázat již za 20 minut od zadání. Za deset let
jsme nezklamali žádného zákazníka. Všichni dostali svou práci
svázanou včas. Nemusíte se obávat, že bychom právě Vaši zakázku nezvládli.

Vytiskneme i více řádků
Když se odevzdávají diplomové, bakalářské a závěrečné práce,
mají všichni vazači plné ruce práce. Zlatit větší počet řádků zabere víc času a cenově se to moc nevyplatí. My Vás ale neodmítneme ani s 15 řádky.

Potiskneme hřbet a desky dle Vašeho přání
U nás rozhodujete Vy, jak chcete text na desky a hřbet vazby
umístit, abyste splnili požadavky Vaší školy. Potisk hřbetu je
technologicky náročný, ale proto jsme tady! Zlatíme strojově
s dokonalou přesností.

Naše vazby a tisk splňují požadavky všech škol v ČR.
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NA CO SE NÁS ČASTO PTÁTE

Jaké práce vážete?

Vážeme diplomové, bakalářské, absolventské, disertační, habilitační,
závěrečné, maturitní a jakékoliv jiné práce dle Vašich požadavků.

Jaký text má být na deskách?

Vyhledejte si na webu Vaší školy, jaké má požadavky na vazbu
závěrečné práce. Naši zaměstnanci Vám poradí, ale požadavky škol
se mění a jste to Vy, kdo rozhodne, jaký text na deskách bude.

Jaké okraje pro vazbu?

Ve hřbetu se „schová“ asi 1 cm papíru. Není tedy nutné mít u hřbetu
4 cm okraj. Klidně postačí 3 cm. Nahoře, dole a vpravo můžete nastavit 2–2,5 cm.

Lze u vás práci vytisknout?

Práci si u nás můžete vytisknout na počkání nebo objednat online.
Text se vám vyplatí převést před tiskem do PDF, pak máte jistotu, že
stránky vyjdou přesně tak, jak je vidíte. Novější MS Word podporuje uložení do PDF. Nebo si stáhněte zdarma program „do PDF“. Tisk
u nás není podmínkou a můžete si přinést vlastní výtisky ke svázání.

Lze vyměnit listy v již svázané práci?

Ano, u našich desek je to možné. Desky lze na speciálním zařízení
znovu rozevřít a listy vyměnit. Výměnu listů provádíme na počkání.

Je možné objednat pouze desky na budoucí práci?

Ano, objednejte si desky předem a nebudete platit za expresní výrobu. Přijdete v termínu, který uvedete v objednávce, přinesete si vnitřní strany nebo u nás na počkání vytisknete. Počkáte max. 20 minut
a svoji práci si odnesete svázanou. Máte tak jistotu, že jsou Vaše desky připraveny včas a navíc k nám nemusíte chodit dvakrát.
...další užitečné rady na www.diplomka24.cz
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On-line objednávka
vazby a tisku na
www.diplomka24.cz

 Vazby prací na počkání
 Největší výrobce v ČR
 100 % záruka kvality
 Výhodné ceny
 Slevy na tisk
Zelená linka: 800 040 800

