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FOTOGRAFICKÉ PUBLIKACE

fotografické publikace 2017 mcumedia.cz

Český Krumlov (LS)

Praha letecky (LS)

Olomouc (LS) Česká rep. letecky (LS)

Česká republika (LS)

Jižní Morava (LS)

Praha (LS) Liberec (LS)

Vltava (LS)

Jižní Čechy (LS)

Brno (LS) České Budějovice (LS)

Plzeň (LS) Česká rep. UNESCO (LS) Moje země (PR)

Dárkové fotografické publikace
180 stran, formát 220 × 210 mm, vazba šitá, pevné desky, laminovaný potah, 
papír lesklá křída 135 g, 2–11 jazyků (čj, aj, nj, fr, it, šp, rus, čín, jap, kor, arab)

العربية

Jižní Čechy – baroko (PR) Česká rep. – baroko (LS) Ostrava (LS)

FOTO: LIBOR SVÁČEK (LS), PAVEL RADOSTA (PR), JIŘÍ JIROUŠEK (JJ)

499 Kč

VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ – z publikovaných fotografií realizujeme tematické výstavy a prezentace 
včetně výstavního mobiliáře (formát fotografie 70 × 100 cm).

Dále připravujeme: 
Česká republika „jubilejní – 100 let“,  Česká republika metropole, Labe, Karlovy Vary

Vydavatelství MCU s. r. o.
381 01 Český Krumlov, Nádražní 230  (areál Tiskárny Vyšehrad)
Tel.: 387 428 360
info@mcumedia.cz; www.mcumedia.cz

Velkoobchod MCU s.r.o. 
381 01 Český Krumlov, Nádražní 230  (areál Tiskárny Vyšehrad)
Tel.: 387 428 360
sklad@velkoobchodmcu.cz; www.velkoobchodmcu.cz

Zlín (LS)
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připravujeme



   STANDARD

   KLAPBOX

   MAGNETBOX

  ŠUBR

OBAL PRODÁVÁ, ORIGINÁLNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁS 

A

C

D

B

Základní přebal s výsekem na přední straně 
z bílé vlnité lepenky. Potisk sítotiskem na 
přední i zadní straně vhodným motivem je logo 
a text. Celkový rozměr balení 220 × 230 mm, 
840 g.

Nasouvací obal z bílé lepenky potažený lesklou křídou 
a leskle laminovaný. Možnost potisku ofsetem 
plnobarevným motivem na přední i zadní straně, 
parciální lak nebo termoražba. Celkový rozměr balení 
230 × 225 mm, 840 g.

Zavírací obal z bílé lepenky 
potažený lesklou křídou 
a leskle laminovaný. 
Možnost potisku ofsetem 
plnobarevným motivem 
na přední i zadní straně, 
parciální lak nebo termo-
ražba. Celkový rozměr  
balení 235 × 225 mm, 850 g.

Luxusní box z bílé lepenky 
potažený lesklou křídou a 
leskle laminovaný, s magne-
tickým zavíráním a se 
stuhou. Možnost potisku 
ofsetem plnobarevným 
motivem na přední i zadní 
straně, parciální lak nebo 
termoražba. Celkový rozměr 
balení 235 × 225 mm, 1 030 g.

magnet

stuha pro 
snadné vyjmutí

víko krabice s potiskem

úprava víka – termoražba

potisk víka – plnobarevný ofset

plnobarevný
ofset

sítotisk
2 barvy

sítotisk
2 barvy

výsek na prst pro snadné vyjmutí

boční
zasunutí

boční
zasunutí

   DOUBLEBOXE

Dvoudílná krabice s vnitřní kartonovou výplní z bílé 
lepenky potažená lesklou křídou a leskle laminovaná. 
Možnost potisku ofsetem plnobarevným motivem na 
přední i zadní straně, parciální lak nebo termoražba.
Celkový rozměr balení 275 × 265 mm, 1 050 g.

fotografická kniha 
20–50 ks 51–100 ks 101–300 ks 301–500 ks 501 –1 000 ks

385 Kč 360 Kč 320 Kč 295 Kč 280 Kč

A STANDARD (lepenkový přebal)
lepenkový přebal + potisk jednou barvou  45 Kč / ks 35 Kč / ks 25 Kč / ks 19 Kč / ks 17 Kč / ks
potisk další barvou 35 Kč / ks 25 Kč / ks 15 Kč / ks 9 Kč / ks 7 Kč / ks
B ŠUBR (nasouvací obal z lepenky)

obal + potisk jednou barvou + lesklá laminace — 149 Kč / ks 109 Kč / ks 79 Kč / ks 69 Kč / ks
C KLAPBOX (zavírací obal z lepenky)

obal + potisk jednou barvou + lesklá laminace — 149 Kč / ks 109 Kč / ks 79 Kč / ks 69 Kč / ks
D MAGNETBOX (luxusní box s magnetickým zavíráním)

obal + potisk jednou barvou + lesklá laminace — 279 Kč / ks 199 Kč / ks 179 Kč / ks 169 Kč / ks
E DOUBLEBOX (dvoudílná krabice (270 x 260 mm) + vnitřní výplň) 

obal + potisk jednou barvou + lesklá laminace — 229 Kč / ks 189 Kč / ks 149 Kč / ks 119 Kč / ks

B, C, D, E
plnobarevný potisk — 65 Kč / ks 35 Kč / ks 15 Kč / ks 12 Kč / ks
matná laminace — 7 Kč / ks 7 Kč / ks 5 Kč / ks 4 Kč / ks
termoražba (max 15 × 10 cm) — 65 Kč / ks 35 Kč / ks 15 Kč / ks 12 Kč / ks
UV lak (10 % plochy) — 65 Kč / ks 35 Kč / ks 15 Kč / ks 12 Kč / ks

uvedené ceny jsou bez DPH   •   při objednávce nad 1000 ks vám připravíme individuální kalkulaci
doporučná cena pro knihkupce 499 Kč

CENÍK 2017

ukázka návrhu přebalu na 
knihu UNESCO pro pražský 
magistrát

český text na přední chlopni, 
anglický na zadní

exlibris

Vítejte v Praze !
Welcome to Prague !
Willkommen in Prag !
Bienvenue à Prague !
Benvenuti a Praga !
Bienvenido a Praga !
Добро пожаловать в Прагу !
欢迎来到布拉格 !
プラハへようこそ !
프라하에 오신 것을 환영합니다 !

Ing. Oldřich Lomecký
starosta Městské části Praha 1

 www.praha1.cz

V upomínku na naše setkání / In remembrance of our meeting 

Ke knize nabízíme i volně vložené exlibris s volitelným 
motivem určené např. k vašemu osobnímu věnování 
obdarovanému. Dle přání zabalíme po vašem podpisu 
přímo do knihy. 

   EXLIBRISF

exlibris 200 g křída 13 Kč / ks + DPH

(210 × 200 mm / 200 g křída)

Na vaše přání vyrobíme do knihy samostatnou vloženou 
přílohu (informace o firmě, program akce, apod.). 
Individuální kalkulace.

Kniha může mít vlastní obálku – přebal s chlopněmi. Vybraný 
fotografický motiv pro titulní i zadní stranu obálky, loga, texty na 
chlopni (osobní vyznání, stručný program akce, věnování apod.). 
Rozsah textů na jednu chlopeň je cca 500 znaků.

   VLOŽENÁ PŘÍLOHA

   PŘEBAL NA KNIHU

G

H

(210 × 200 mm / 135 g křída)

(637 × 216 mm / 135 g lamino)
přebal na knihu

150–300 ks 49 Kč / ks + DPH

301–500 ks 39 Kč / ks + DPH

501–1 000 ks 29 Kč / ks + DPH



ZLÍN 
Fotografická publikace věnovaná metropoli Zlínského 
kraje. Tvář města byla originálním způsobem formována 
v meziválečném období, v podnikatelském duchu Baťových 
závodů. Kniha představuje tento originální urbanismus 
i současný pohled na město.

ČESKO „NEBESKÉ“ 
Neobvyklý pohled na Česko pořízený při létání na 
paraglidu. Překvapivé  „nebeské pohledy“ z různých koutů 
naší země, které zapůsobí na každého čtenáře.  Atraktivní 
jsou panoramatické pohledy na krajinu, snímky známých 
památek z nezvyklé výšky či struktury a obrazce vytvořené 
přírodou i člověkem.

JIŽNÍ ČECHY „PERLA NEPRAVIDELNÉHO TVARU“
Kniha zachycuje jižní Čechy „barokní optikou“. Není však 
odbornou publikací a nevšímá si jen vyhlášených památek. 
Autor zachycuje i místa dosud neobjevená, opomíjená, 
všímá si prolínání barokního ducha do současnosti.

novinka I/2017

novinka XI/2016

novinka I/2017

foto: Libor Sváček

foto: Jiří Jiroušek

foto: Pavel Radosta


