MATURITNÍ ŠERPY
Maturitní šerpy neodmyslitelně patří k maturitním plesům a s nimi i tradiční šerpování prováděné třídním učitelem.
U nás seženete široký výběr kvalitních šerp za nejlepší ceny na trhu. Následuje průvodce výběru vašich vysněných
maturitních šerp.
Krok 1: Vyberte si druh šerp

SATÉNOVÉ

TAFTOVÉ

TŘPYTIVÉ

CELOPOTIŠTĚNÉ

(od 59 Kč)

(od 72 Kč)

(od 95 Kč)

(od 199 Kč)

+ hladké na dotek
+ lesklé na pohled
+ nejlevnější a přitom
kvalitní

+ hrubší na dotek
+ matné na pohled
+ levné a kvalitní

+ luxusní třpytivý vzhled
+ hrubší na dotek
+ nejlepší cena třpytivých
šerp v ČR

+ originální šerpy
+ výběr z několika motivů
+ možnost vlastního motivu

Ceny uvedené výše platí pro šerpu s jednostranným potiskem ve standardní délce 2 metry. Kompletní ceník
šerp naleznete dále.

Krok 2: Vyberte si barvu šerp

zlatá

černá

oranžovo-žlutá

oranžová

peprmintová

čokoládová

černá

zlatá

stříbrná

žlutá
skořicová

olivově zlatá

světle žlutá
stříbrně šedá

zelená

limetková

aqua-tyrkysová

královsky modrá

světle modrá

vínová

červená

neonově oranžová

žlutá

bílá

champagne

SATÉNOVÉ ŠERPY nabízíme v 16 nejoblíbenějších barevných odstínech

bordó

purpurová

lososová

tmavě modrá

lila

fialová

červená
modrá

vínová

zářivě růžová
světle modrá

královsky modrá

růžová
tyrkysová

béžová
limetkově zelená

světle růžová

champagne
zelená

tmavě zelená

bílá
světle zelená

TAFTOVÉ ŠERPY nabízíme v 32 barevných odstínech

TŘPYTIVÉ ŠERPY nabízíme ve 3 nejoblíbenějších barevných odstínech
zlatá

stříbrná

modrá

CELOPOTIŠTĚNÉ ŠERPY nabízíme v 9 oblíbených motivech:
Supermaturant

Army

Vesmír

Hippies

Horor

Žirafa

Srdíčka

Růžový gepard

Animal

V případě zájmu o jiný motiv vám rádi vlastní motiv graficky zpracujeme nebo vám můžeme potisknout šerpy
s vámi vytvořeným motivem. Příplatek u šerp s jiným než standardním motivem je 50 Kč/šerpa.

Rada: Nejste si jisti volbou barvy? Na stránkách www.PROmaturak.cz/maturitni-serpy máme všechny barevné odstíny šerp nafoceny. Pokud by vám ani fotografie stuh nestačily, rádi vám zdarma zašleme vzorník šerp, ze kterého se vám vybere snáze. Stačí si vzorník objednat
na stránce www.PRO maturak.cz/cs/stranky/katalog-produktu-a-vzornik

Krok 3: Vyberte si variantu potisku

Rada: Na šerpy si můžete nechat potisknout libovolné nápisy. Přední i zadní nápisy jsou
standardně dlouhé 50 cm – kratší nápisy budou mít větší písmena a delší nápisy zase menší
tak, aby se vešly do 50 cm. V případě velmi krátkých nápisů, např. křestních jmen či přezdívek studentů aj., se z důvodů zachování proporcí nápisů standardně nevyužije celých 50
cm – nápisy tiskneme tak, aby vypadaly co nejlépe jako sada šerp pro celou třídu).

VARIANTY POTISKU ŠERP
1. VARIANTA

2. VARIANTA

3. VARIANTA

4. VARIANTA

jednostranný potisk

oboustranný potisk
vzadu stejný nápis

oboustranný potisk
vzadu jmenný seznam
studentů

oboustranný potisk
vzadu individuální nápis

Na přední stranu šerpy
vám potiskneme nápis
Maturant a rok, ve kterém
maturujete (např. Maturant
2020, Maturant 2021
atd.). V případě zájmu
vám na přední stranu šerp
potiskneme jiný nápis. Na
všechny šerpy pro studenty
se tiskne vpředu stejný text.

Potisk přední strany
šerpy viz 1. varianta. Na
zadní stranu šerpy vám
potiskneme libovolný nápis.
Na všechny šerpy
se tiskne stejný text
vpředu i vzadu.

Potisk přední strany
šerpy viz 1. varianta. Na
zadní stranu šerpy vám
potiskneme seznam jmen
studentů celé třídy (klidně
i se jménem třídní(ho)
učitelky (učitele).
Na všechny šerpy se tiskne
stejný text vpředu i vzadu.

Potisk přední strany šerpy
viz 1. varianta. Na zadní
straně šerp má každý
student individuální nápis
např. jméno, přezdívku či
jiný text. Potisk na přední
straně je na všech šerpách
stejný.

1. varianta

2. varianta

3. varianta

4. varianta

CENÍK ŠERP

Saténové šerpy

Taftové šerpy

Třpytivé šerpy

Celopotištěné šerpy

1. varianta
- jednostranný potisk

59 Kč/ks

72 Kč/ks

95 Kč/ks

199 Kč/ks

2. varianta - oboustranný
potisk – vzadu stejný nápis

72 Kč/ks

85 Kč/ks

108 Kč/ks

218 Kč/ks

3. varianta - oboustranný
potisk – vzadu jmenný
seznam studentů

82 Kč/ks

95 Kč/ks

118 Kč/ks

potisk není možný

4. varianta
- oboustranný potisk –
vzadu individuální nápis

112 Kč/ks

125 Kč/ks

148 Kč/ks

252 Kč/ks

Uvedené ceny platí pro šerpy o délce 2 metry při odběru 15 a více kusů (u celopotištěných šerp při odběru 20 a více
kusů). Při menším odběru vám konfigurátor na našich stránkách spočítá skutečnou cenu šerp.

DÉLKA ŠERP
Rada: Šerpa dlouhá 2 metry je dostatečná pro většinu maturantů. Pro silnější postavy či ramenatější kluky doporučujeme volit šerpy prodloužené.

PŘÍPLATKY
DÉLKA ŠERP

Saténové šerpy

Taftové šerpy

Třpytivé šerpy

Celopotištěné šerpy

+20 cm (šerpa dlouhá 2,2 m)

5 Kč/ks

5 Kč/ks

9 Kč/ks

10 Kč/ks

+40 cm (šerpa dlouhá 2,4 m)

10 Kč/ks

10 Kč/ks

18 Kč/ks

20 Kč/ks

ROZLIŠENÍ NÁPISŮ MATURANT/MATURANTKA
Chcete mít na šerpách rozlišené nápisy pro holky (Maturantka 2020, Maturantka 2021 atd.)
a pro kluky (Maturant 2020, Maturant 2021 atd.)? Rádi vám šerpy tímto způsobem rozlišíme.
Rozlišení Maturant/Maturantka při odběru 20 a více kusů šerp celkem

zdarma

Rozlišení Maturant/Maturantka při odběru 19 a méně kusů šerp celkem

5 Kč/ks

SEŠITÍ ŠERP
Šerpy vám rádi kvalitně sešijeme, aby se vám v průběhu plesu nerozpojily. Padající šerpy jsou
pro maturanty zbytečnou nepříjemností, proto doporučujeme jejich sešití.
Sešití šerpy

13 Kč/ks

OZDOBA NA ŠERPY
Chcete-li šerpy nějakým způsobem vylepšit, ideální volbou je ozdoba, která se připíná na místo sešití šerp. Ozdoba
je vhodná jak pro holky, tak i pro kluky.
Ozdobná růže má průměr 7 cm a je nabízena v následujících
Ozdobná růže
18 Kč/ks
barvách: bílá, champagne, žlutá, oranžová, růžová, červená, vínová, modrá, zelená, černá, stříbrná, zlatá

UČITELSKÉ ŠERPY
Rada: Nezapomeňte na třídní(ho) učitelku (učitele), ředitele/ředitelku, zástupce či své oblíbené učitele a objednejte šerpy i jim, abyste je
mohli na plese také ošerpovat. Každý z učitelů může mít na šerpě vlastní nápis.

PŘEDNÍ POTISK

Saténové šerpy

Taftové šerpy

Třpytivé šerpy

Celopotištěné šerpy

Vpředu „Třídní učitel“,
„Třídní učitelka“

99 Kč/ks

99 Kč/ks

129 Kč/ks

249 Kč/ks

Vlastní nápis vpředu

149 Kč/ks

149 Kč/ks

179 Kč/ks

249 Kč/ks

ZADNÍ POTISK
Stejný text jako u studentů vzadu

Příplatek
+ 19 Kč

Vlastní nápis vzadu

+ 50 Kč

Jmenný seznam studentů vzadu

+ 150 Kč

Další příplatky (za délku šerp, sešití šerp, ozdobu)
jsou stejné jako u šerp pro maturanty.

Krok 4: Vyberte si font (typ) písma
Je potřeba zvolit font, kterým vám nápisy na šerpy vytiskneme. Přehled fontů naleznete na straně č. 21?. Výběr fontů je stejný pro všechny druhy upomínkových předmětů (skleničky, šerpy, stužky atd.). V případě zájmu vám texty
na šerpy potiskneme jiným fontem, stačí nám zaslat název fontu.
Rada: V případě nápisů, ve kterých se nachází velká písmena jdoucí za sebou (např. zkratky škol jako SŠ a VOŠ CR), doporučujeme zvolit
font, u kterého vypadají velká písmena jdoucí za sebou vzhledně. Zkuste si na stránce s výběrem fontů velká písmena vizuálně spojit, zda
bude nápis vypadat dle vašich představ.

Krok 5: Vyberte barvu potisku
Posledním krokem při objednávání maturitních šerp je výběr barvy potisku šerp. Barevná kombinace barev stuh
a barev potisku je zcela na vás, doporučujeme však volit kontrastní barvy, aby byly nápisy co nejvýraznější.

Saténové šerpy

zlatá

stříbrná

magenta

fialová

oranžová

zelená

červená

modrá

vínová

bílá

černá

U saténových šerp nabízíme základní barvy potisku, kterými jsou:

Taftové a třpytivé šerpy

zlatá

stříbrná

hnědá

zelená

limetková

tyrkysová

tm. modrá

král. modrá

fialová

sytě růžová

světle růžová

vínová

červená

oranžová

žlutá

champagne

bílá

černá

U taftových a třpytivých nabízíme širší škálu barev potisku. Šerpy vám můžeme potisknout následujícími barvami:

Krok 6: Samotná objednávka
Vámi zvolený materiál a barvu šerp, jejich počet, variantu a barvu potisku, nápisy a vybraný font stačí vyplnit na
našem e-shopu www.PROmaturak.cz, v košíku zadat termín plesu, doručovací a platební údaje, nakonec odeslat
objednávku a poté se již těšit až k vám šerpy od nás přijdou. Standardní doba dodání šerp se pohybuje od 1 do 6
týdnů v závislosti na plnosti výrobního plánu, ale nemusíte se bát, vaše šerpy k vám dorazí včas před vaším plesem.

Rady na závěr: V případě zájmu můžete objednat 1-3 šerpy pro maturanty navíc, kdyby se náhodou šerpa některému z vás v průběhu plesu
ztratila nebo se nějakým způsobem poničila.
Pokud na šerpy opravdu chvátáte, máte možnost si objednat expresní výrobu šerp.
V případě jakýchkoli dotazů k šerpám nás neváhejte kontaktovat na info@promaturak.cz.

