
Hos Demuth Grafisk Bureau løser vi mange forskellige print-  
eller kopiopgaver for både virksomheder og foreninger.
Vi printer fx. foreningsblade, flyers, foldere, brochurer osv.
     Hvis I ønsker en bedre kvalitet, end I selv er i stand til at lave 
på jeres egen printer, så kan vi tilbyde en rigtig god kvalitet 
 indenfor print og kopi.

Vi kopierer og printer på en
Canon imageRUNNER ADVANCE C3330i

en kompakt printerløsning til jer, der kræver 
valuta for pengene og enestående udskrifts-
kvalitet. 
     C3330i giver de skarpeste og mest 
levende farve udskrifter, du kan tænke dig. 
Omfattende mediekompatibilitet og en lang 
række effektive efterbehandlings funktioner 
sikrer, at der er uendeligt mange måder at 
forbedre jeres kommunikation på.

Se mere på: 
www.demuthgraphic.dk/printogkopi
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Professionelle print og kopier

 Antal A4 trykt A3 trykt A4 trykt A3 trykt
  på 1 side på 1 side på begge sider på begge sider

 Indtil      10 stk. 1,90 2,90 2,90 3,30
 Indtil    100 stk. 1,35 2,35 2,35 2,85
 Indtil    500 stk. 1,25 2,30 2,30 2,80
 Indtil  1.000 stk. 1,20 2,25 2,25 2,75
 Over 1.000 stk. 1,15 2,20 2,20 2,70

Kopi/print s/h på 90g Navigator

 Antal A4 trykt A3 trykt A4 trykt A3 trykt
  på 1 side på 1 side på begge sider på begge sider

 Indtil   10 stk. 3,75 5,60 5,60 7,25
 Indtil 100 stk. 2,40 3,75 3,75 5,60
 Indtil  500 stk. 1,90 2,85 2,85 4,70
 Over 500 stk. 1,50 2,20 2,20 4,25

Kopi/print i farver på 90g Navigator

 Papir pr. A4 pr. A3

 80g kulørt 0,10 0,20
 120g hvidt 0,15 0,25
 160g hvidt 0,35 0,65
 200g hvidt 0,50 0,95

Tillæg

Ring og få et tilbud, hvis din opgave adskil-
ler sig fra ovenstående.

Printjob som kræver tilretning/justering før 
udkørsel debiteres med medgået tid.
Alle priser er excl. moms og levering efter 
 gældende posttakster.


