
Wszystkie ceny netto (bez 23% podatku VAT)

WIZYTÓWKI
druk 4+0 druk 4+4

100 szt. 30,00 zł 45,00 zł
150 szt. 40,00 zł 60,00 zł
200 szt. 50,00 zł 75,00 zł
300 szt. 65,00 zł 95,00 zł
400 szt. 75,00 zł 110,00 zł
500 szt. 85,00 zł 140,00 zł
1.000 szt. 140,00 zł 220,00 zł

Cena obejmuje papier kredowy lub karton satynowany 300 g,
druk i pocięcie wizytówek. Cena nie obejmuje przygotowania
wizytówki od podstaw (prosty skład w cenie).

PAKIETY ULOTEK
FORMAT A-4 druk 4+0 druk 4+4

FORMAT A-5 druk 4+0 druk 4+4

50 szt. 72,50 zł 125,00 zł
100 szt. 125,00 zł 225,00 zł
150 szt. 175,00 zł 345,00 zł
200 szt. 230,00 zł 420,00 zł
300 szt. 340,00 zł 630,00 zł

50 szt. 45,00 zł 70,00 zł
100 szt. 72,50 zł 125,00 zł
150 szt. 100,00 zł 175,00 zł
200 szt. 125,00 zł 225,00 zł
300 szt. 175,00 zł 435,00 zł
500 szt. 320,00 zł 590,00 zł

Cena obejmuje druk na papierze kredowym 135 g i docięcie 
do formatu. Możliwa każda zmiana konfiguracji, formatu 
i rodzaju papieru. Drukujemy na papierze powierzonym, jednak 
przed wykonaniem zlecenia zalecamy wykonanie próby.  
Impozycja pracy w cenie (dotyczy poprawnie przygotowanych 
plików postscriptowych - więcej na , dział 
"Jak przygotować materiały...". Dopłaty do innego nośnika wg 
cennika, bigowanie/falcowanie pracy wyceniane indywidualnie.
Istnieje możliwość personalizowania wydruków (zaproszenia, 
dyplomy, zawiadomienia itp.) oraz ich uszlachetniania (folio-
wanie, lakierowanie UV, rożkowanie)  - szczegóły prosimy 
uzgadniać telefonicznie. 
Dla stałych Klientów przydzielamy miejsce na ftp.
Zlecenia wykonujemy na profesjonalnych maszynach firmy 
XEROX zapewniających najwyższą jakość druku. 
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Wszystkie ceny netto (bez 23% podatku VAT)

TECZKI A-4+
druk 4+0,

bez kieszonki kieszonka doklejana
druk 4+0,

10 szt. (min.) 55,00 zł 100,00 zł
25 szt. 95,00 zł 175,00 zł
50 szt. 160,00 zł 280,00 zł
100 szt. 290,00 zł 370,00 zł

Cena obejmuje papier kredowy lub karton satynowany 300 g,
druk 1-stronny bez uszlachetniania (folia, lakier UV itp.).
Na życzenie Klienta za dopłatą druk 2-stronny, nadruk
na kieszonce, uszlachetnianie itp. Cena nie obejmuje 
przygotowania teczki od podstaw (prosty skład w cenie).

Do każdego zamówienia oferujemy szeroki wybór papierów
- ozdobnych, fakturowanych itp. Oferujemy montaż
elektroniczny - 1 godz. pracy już od 40,00 zł. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa 

i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych.



WYDRUKI

KOLOROWE

Wszystkie ceny netto (bez 23% podatku VAT)

Cena "przelotu" przez maszynę - niezależnie od formatu:

W cenie przelotu wliczony papier kserograficzny 80 g.

Wydruk próbny, 1 szt. 7,00 zł
2-5 szt. 5,00 zł
6-10 szt. 4,00 zł
11-50 szt. 2,40 zł
pow. 50 szt. 2,00 zł

format arkusza SRA-3:

Posiadamy szeroki wybór papierów ozdobnych 
- wzory i ceny dostępne na miejscu. Zapraszamy.

kreda 115 g 0,15 zł
kreda 135 g 0,20 zł
kreda 150 g 0,25 zł
kreda 170 g 0,30 zł
kreda 200 g 0,35 zł
kreda 250 g 0,40 zł
kreda 300 g 0,50 zł
kreda 350 g 0,80 zł

satyna 90/100 g 0,20 zł
satyna 120 g 0,25 zł
satyna 160 g 0,30 zł
satyna 210 g 0,40 zł
satyna 250 g 0,50 zł
satyna 280/300 g 0,65 zł
satyna 350 g 1,00 zł

kalka techniczna 90 g 1,00 zł
kalka techniczna 150 g 2,50 zł
papier samoprzylepny biały 2,00 zł
folia samoprzylepna biała/transp. 8,00 zł

DOPŁATY DO INNYCH

PAPIERÓW
INTROLIGATORKA

BIGOWANIE/FALCOWANIE
ustawienie maszyny 10,00 zł
1 uderzenie 0,10 zł

CIĘCIE
minimalka 10,00 zł
1 godz. pracy 50,00 zł

OPRAWY KLEJONE (na gorąco)
ustawienie maszyny 12,00 zł
do 20 szt. 2,00 zł
21-50 szt. 1,60 zł
50-100 szt. 1,40 zł
pow. 100 szt. 1,00 zł

OPRAWY SZYTE DRUTEM (broszurowe)
ustawienie maszyny 12,00 zł
do 50 szt. 0,50 zł
pow. 50 szt. 0,40 zł

INNE
oprawy bindowane od 3,00 zł/szt.
oprawy spiralowane od 4,00 zł/szt.
laminowanie, format A-6 0,50 zł
laminowanie, format A-4 2,00 zł
laminowanie, format A-3 3,50 zł

REKLAMY

OFFSET
Pełnokolorowy druk offsetowy do formatu B-2.

Plansze, tablice, szyldy, banery,
kasetony, litery i grafika 3D,

oklejanie samochodów, standy, ramki OWZ, 
tabliczki na drzwi i budynki,

wycinanie liter z folii samoprzylepnej,
szablony...

WYDRUKI/KOPIE
CZARNO-BIAŁE

Błyskawiczny druk na profesjonalnej maszynie 
XEROX 4595 do formatu 13×19" (330×482 
mm) na papierach do gramatury 210 g.


