
שעות פעילות הסטודיו: ימים א׳-ה׳ 10:00-18:00, 
* יש לתאם זמן עבודה עם המשרד מראש | רשתות ההדפסה מוקרנות מראש ומוכנות לעבודה עם ההגעה

office@hamelaha.co.il :תיאום זמני עבודה טלפונית במשרד הסטודיו: 03-5370773 או במייל
קבצים להדפסה יש לשלוח דרך השרת: www.hamelaha.wetransfer.com עד 48 שעות לפני ההגעה.

עבודה עצמאית בסטודיו

שעת עבודה
יום עבודה )8 שעות(

השכרת רשת רבע 30*40 ס״מ
השכרת רשת חצי 60*40 ס״מ

השכרת רשת גיליון 50*100 ס״מ
 שמירת רשת עד שבועיים

1/4 קילו צבעי מדף מוכנים

פסטות, פיגמנטים, פויל וצבע

1/2 קילו צבע גיוון פנטון בסיס שקוף/אטום
1/4 קילו צבע פיגמנט בסיס שקוף/אטום

1/4 קילו פסטה מתנפחת
1/4 קילו דבק פויל

1/4 קילו פסטה שקופה בסיס
1/4 קילו פסטה אטומה בסיס

1/4 קילו צבע מטאלי
1/4 קילו צבע זוהר

180 גר׳ צבע הדפס קרמי )שחור/כחול(
1 מטר פויל

חצי גיליון פלוק 

שירותי סטודיו

מחיקת רשת עד גודל 60*80 ס״מ
מחיקת רשת מעל גודל 60*80 ס״מ

חספוס רשת חדשה
הקרנת רשת רבע 30*40 ס״מ
הקרנת רשת חצי 60*40 ס״מ

הקרנת רשת גיליון 50*100 ס״מ
רשת לקרמיקה+הקרנה 30*40 )ללא מסגרת(

שירות הכנה לדפוס והפרדת שכבות )לפי שעה(
שעת אסיסטנט

חיתוך רבע גיליון נייר לכרטיסי ביקור
A4/A3 הדפסת מיילר

רכישת רשת רבע ממרתון  
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חיתוכי לינוליאום

סט ידית וסכינים
A4 משטח לינוליאום
A3 משטח לינוליאום

משטח גומי סיליקון 10*15
בראייר )גלגלת לצבע(

סט למתחילים 

רשתות דפוס רשת         צפיפות

64 מסגרת 40*40 ס״מ            
77 מסגרת 40*40 ס״מ 
90 מסגרת 40*40 ס״מ 
64 מסגרת 60*50 ס״מ            
77 מסגרת 60*50 ס״מ 
90 מסגרת 60*50 ס״מ 
64 מסגרת 80*60 ס״מ 
77 מסגרת 80*60 ס״מ 
90 מסגרת 80*60 ס״מ 

מגב אלומניום לפי יח׳ של 10 ס״מ
אמולסיה - 1 ליטר

מסיר אמולסיה - 100 גר׳
כף למריחת אמולסיה לפי יח׳ של 10 ס״מ 

זוג צירים לשולחן עבודה
דבק ספריי לטקסטיל   

משטחי הדפסה

נייר כותנה 56*76 ס״מ
תיק כותנה טבעי/שחור/שרוך

נייר בודד / חבילת נייר - 5 רבעי גיליון
נייר משי - 15 גיליונות 100*70
ריבוע עץ/פרספקס 15*15 ס״מ

רבע גיליון סול לחותמות  
A5*3/A6*4 מדבקות נייר

חולצת טי
בגדי ילדים  
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חומריםשירותים

10:00-18:00 א’-ה’   | תל-אביב   ,15 פרץ  י.ל. 
off ice@hamelaha.co. i l  03-5370773

w w w . h a m e l a h a . c o . i l

המחירים נקובים ב ₪ וכוללים מע״מ של 17%


