


Perníčky:

Jsou balené v celofánu.

Perníčky s potiskem jsou skvělým propagačním 
produktem, milují je děti i dospělí.
Perníčky zajišťujeme od místních cukrářů. 

Máte zájem o jiný tvar nebo velikost? Napište nám a 
my Vám vytvoříme nabídku na míru!

Perníčky vč. potisku
cena za 1 ks

kolečko 
průměr 4,5 cm

kolečko 
průměr 5,5 cm

minimální
odběr

srdíčko
4,5 x 4,5 cm

20 ks

20 ks

20 ks

20 ks

30 Kč

30 Kč

33 Kč

45 Kč

25 Kč

25 Kč

28 Kč

40 Kč

 23 Kč

 23 Kč

 25 Kč

 35 Kč

 
min. odběr - 59ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více

kolečko 
průměr 9 cm



Potisk vlastních perníčků:

Aby byl tisk ostrý, musí být 
perník co nejrovnější. 
S drobnými nerovnostmi si 
poradíme.

Tiskneme přímo na bílkovou 
polevu. 

Nabízíme také potisk 
perníčků dodaných 
zákazníkem. 

Pouze potisk 
cena za 1 ks

velikost perníku
do 8x8cm

velikost perníku
do 15x15cm

minimální
odběr

velikost perníku
do 6x6cm

30 ks

20 ks

10 ks

30 ks

15 Kč

20 Kč

30 Kč

60 Kč

12,5 Kč

17 Kč

25 Kč

50 Kč

 10 Kč

13 Kč

 20 Kč

 40 Kč

 
min. odběr - 199ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více

velikost perníku
nad 15x15cm

Při tisku je třeba počítat s možnou chybovostí kolem 
5%. Z toho důvodu doporučujeme dodat toto 
množství perníků navíc. Nevyužité kusy i kusy s 
tiskovou chybou zasíláme zpět.

Nad tiskovou plochu nesmí nic vyčnívat, veškeré 
takové zdobení můžete provést až po tisku.



Makronky:

Na makrónky tiskneme především firemní loga a 
jinou propagační grafiku, svatební jmenovky, 
obrázky pro děti a zájmové skupiny. Také na Vánoce 
jsou makrónky oblíbené cukroví.
Potisknout lze makrónky (pouze skořápky) dodané 
zákazníkem nebo můžeme zajistit hotové makrónky 
s potiskem ve spolupráci s místními cukráři. 
Makrónky včetně náplně lze vyzvednout pouze 
osobně. Skořápky bez náplně je možné i zaslat. V 
takovém případě 1ks znamená 1 potištěná skořápka 
+ 1 nepotištěná. 

Potisk makrónek dodaných zákazníkem

Potisk makrónek minimální
odběr

 
30 - 59ks

 
60 - 199ks

 
200ks a více

cena za 1 ks 30 ks 15 Kč 13 Kč 10 Kč



Potisk včetně makrónky s náplní:

Makrónky minimální
odběr

cena za 1 ks 30 ks

Makrónky minimální
odběr

 
20 - 59ks

 
60 - 199ks

 
200ks a více

cena za 1 ks 20 ks 35 Kč 33 Kč 30 Kč

Skořápky s potiskem bez náplně (1 s tiskem+1 bez)

Potisk makrónek minimální
odběr

 
20 - 59ks

 
60 - 199ks

 
200ks a více

cena za 1 ks 20 ks 30 Kč 28 Kč 25 Kč



Lízátka:

Lízátka kruh 
průměr 4,5 cm

Lízátka kruh 
průměr 7 cm

minimální
odběr

minimální
odběr

cena za 1 ks

cena za 1 ks

20 ks

20 ks

30 Kč

40 Kč

27 Kč

36 Kč

22,50 Kč

30 Kč

 16,50 Kč

22 Kč

 
20 - 59ks

 
20 - 59ks

 
60 - 199ks

 
59 - 199ks

 
200 - 499ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více

 
500ks a více

Vyrábíme je v gramáži 10g, 15g a 35g, lze se ale 
domluvit také na jiných tvarech a velikosti.

Lízátka s potiskem na přání jsou vyrobena z cukrové 
hmoty. Milují je především děti, oblíbená jsou ale také 
mezi svatebčany a organizátory zábavy.

Lízátka srdce 
4,5 x 4,5 cm

minimální
odběr

cena za 1 ks 20 ks 30 Kč 27 Kč 22,50 Kč  16,50 Kč

 
20 - 59ks

 
60 - 199ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více



Bílá čokoláda:

Tisk provádíme pouze na bílou čokoládu. 
Nejčastěji na ni tiskneme rodinné fotografie, 
památky, bankovky a propagační grafiku.
Čokoládu balíme do celofánu nebo do dárkové 
krabičky.
Výběr čokolády provádíme na základě rozměrů 
grafické předlohy, je ale možné objednat konkrétní 
čokoládu, pokud máte některého výrobce v oblibě.
Přibližná gramáž čokolády je 80-100g. Upřesňujeme 
na základě grafické předlohy. Uvedená cena je 
orientační.

Čokoláda
v krabičce

minimální
odběr

 
5 - 19ks

 
20 - 199ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více

cena za 1 ks 5 ks

Bílá čokoláda v krabičce

131 Kč 121,40 Kč 107 Kč 87,8 Kč



Bílá čokoláda v celofánu

Čokoláda 
v celofánu

minimální
odběr

cena za 1 ks 5 ks 96 Kč 86,40 Kč 72 Kč 52,8 Kč

 
5 - 19ks

 
20 - 199ks

 
200 - 499ks

 
500ks a více



Oplatky 
na zmrzlinu

minimální
odběr

 
30 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks
(naše grafika)

30 ks

30 ks

Zmrzlinové oplatky

cena za 1 ks
(vlastní grafika) 13 Kč 11,70 Kč 9,75 Kč 7,15 Kč

13 Kč 9 Kč 9 Kč 6,30 Kč



Oplatky:

Oplatky všeho druhu jsou velmi oblíbené a pro 
potisk ideální. 
Na oplatkách, především na lázeňských, je velmi 
dobře čitelný jakýkoli text a krásně na nich vynikají 
celoplošné obrázky.
Vhodné jsou především na svatební stůl, pro 
prezentaci lázeňských hotelů, velmi je ocení také 
cukrárny, restaurace a hlavně děti na zmrzlinových 
pohárech. Zmrzlinové oplatky ve tvaru srdce 
nabízíme také s hotovými obrázky.

Lázeňské oplatky

Lázeňské oplatky minimální
odběr

 
5 - 19ks

 
20 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500ks a více

cena za 1 ks 5 ks 96 Kč 86,40 Kč 72 Kč 52,8 Kč



Sušenky:

Sušenky BeBe minimální
odběr

 
30 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 30 ks

Sušenky BeBe

Sušenky s potiskem se skvěle hodí pro firemní propagaci 
hotelů, kaváren a restaurací, na rodinné oslavy a svatby a pro 
všechny dětské a zájmové skupiny.
Přidaný ceník se týká nejvíce využívaných sušenek. Ostatní 
sušenky naceňujeme individuálně na základě ceny a velikosti 
sušenky.

Potisk sušenek provádíme na všechny dostupné sušenky, 
případně na sušenky dodané zákazníkem.
Na sušenky tiskneme loga, připravené texty a obrázky, i 
celoplošný tisk.

13 Kč 11,70 Kč 9,75 Kč 7,15 Kč



Sušenky čoko (7cm)

Sušenky čoko minimální
odběr

 
30 - 199ks

 
200 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 30 ks

Čokopiškoty minimální
odběr

 
30 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 30 ks

Čokopiškoty

15 Kč  13,50 Kč 11,25 Kč 8,25 Kč

6,30 Kč9 Kč15 Kč



OREO bílé

Sušenky OREO minimální
odběr

 
30 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 30 ks

Delisa bílá minimální
odběr

 
30 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 30 ks

Delisa bílá

15 Kč  13,50 Kč 11,25 Kč 8,25 Kč

20 Kč 18,5 Kč 16,25 Kč 13,25 Kč



Tofíci

Tofíci minimální
odběr

 
20 - 99ks

 
100 - 499ks

 
500 - 1999ks

 
2000ks a více

cena za 1 ks 20 ks 25 Kč 22,50 Kč 18,75 Kč 13,75 Kč



Ostatní potraviny a ceny:
ź Potiskneme jakoukoli potravinu jejíž povrch je 

dostatečně savý a rovný. 

ź Cena potisku za 6x6cm již od 10Kč (počítáno s 
množstevní slevou). Cenu počítáme individuálně 
podle velikosti a náročnosti tisku a se 
zohledněním objednaného množství.  

ź K ceně samotného potisku se přičítá cena za 
potravinu, na kterou se tiskne, pokud ji nedodá 
zákazník sám. 

ź Minimální odběr je stanoven na základě velikosti 
potisku a potraviny. U větších potisků tiskneme již 
od jednotek kusů. 

ź Maximální výška celé potraviny musí být do 8cm.

ź Cenu grafických úprav počítáme na základě 
časové náročnosti každé zakázky. Náklady na 
grafické úpravy většiny zakázek  nepřesáhnout 
300Kč. 

ź Poštovné a balné počítáme jednotlivě pro každou 
zakázku na základě skutečných nákladů na obal a 
přepravu. 

ź U potisku potravin, které vyžadují zvláštní 
podmínky při tisku (krémové zákusky a podobně) 
může být účtován manipulační poplatek, který 
bude individuálně vyčíslen. 

ź Všechny ceny jsou smluvní.





Potisk Potravin

Black Cat Diamond s.r.o.
ičo: 03726428
sídlo: Klatovská 172, Plzeň

info@potiskpotravin.cz
https://www.potiskpotravin.cz

Hana Bížová
tel: +420 722 722 222

Radek Mužík
tel: +420 777 552972
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