druk wielkoformatowy

Folie drukowane
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Folia samoprzylepna, monomeryczna, biała BŁYSK / MAT

28,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne na gładkie (płaskie) i równe powierzchnie.
Trwałość 2-3 lata, klej bezbarwny, trwały. Folia podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105, 137, 152 cm oraz 200 cm (indywidualna wycena).
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, monomeryczna, transparentna BŁYSK / MAT

brutto

brutto 34,44 zł
Min. zam. 1 m2.

39,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne na gładkie (płaskie) i równe powierzchnie.
Trwałość 2-3 lata, klej szary - kanalikowy (kryjący, łatwa aplikacja). Folia podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, polimeryczna, biała BŁYSK

Laminat UV monomeryczny BŁYSK / MAT

21,00 zł m2

brutto 52,89 zł
Min. zam. 1 m2.

48,00 zł m2
brutto 59,04 zł
Min. zam. 1 m2.

98,00 zł m2
brutto 120,54 zł
Min. zam. 1 m2.

65,00 zł m2
brutto 79,95 zł
Min. zam. 1 m2.

65,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne do aplikacji na ścianach.
Trwałość 4-5 lat, klej szary - kryjący, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu.

Folia samoprzylepna, biała BŁYSK, odblaskowa

brutto 79,95 zł
Min. zam. 1 m2.

105,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne, odblaskowe.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny, trwały. Folia podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 120 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, biała BŁYSK, ONE WAY VISION

brutto 129,15 zł
Min. zam. 1 m2.

32,00 zł m2

Naklejki zewnętrzne na okna, witryny i szyby samochodowe. Folia posiada charakterystyczne dziurki przepuszczające światło.
Trwałość 2-3 lata, klej czarny, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105, 137, 152 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie płynne, docinanie do dowolnego kształtu.

Folia , biała MAT, ROLL-UP

brutto 39,36 zł
Min. zam. 1 m2.

65,00 zł m2

Sztywna folia do systemów wystawienniczych.
Trwałość 2-3 lata.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, montaż w kasecie roll-up.
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8,00 zł m2

Druk w wysokiej jakości

43,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne do podświetleń.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, polimeryczna, biała MAT, ścienna / fototapeta

Usługi dodatkowe
brutto
9,84 zł
dopata do 1 m2.

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne, samochodowe. Możliwość klejenia na przetłoczenia.
Trwałość 5-7 lat, klej szary - kanalikowy (kryjący, łatwa aplikacja). Folia nie kurcząca się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, polimeryczna, translucentna MAT

brutto 93,48 zł
Min. zam. 1 m2.

Dopłata do druku w rozdzielczości 1440 dpi.
Dostępny dla plików o maksymalnej szerokości 160 cm.

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne, samochodowe, na gładkie i równe powierzchnie.
Trwałość 4-5 lat, klej szary - kanalikowy (kryjący, łatwa aplikacja). Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, wylewana, biała BŁYSK, klej szary - kanalikowy

Naklejki zewnętrzne na okna, witryny.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 122 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

brutto 47,97 zł
Min. zam. 1 m2.

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne, samochodowe, na gładkie i równe powierzchnie.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, polimeryczna, biała BŁYSK, klej szary - kanalikowy

76,00 zł m2

Folia samoprzylepna, mrożone szkło

28,00 zł m2

Naklejki wewnętrzne i zewnętrzne na gładkie (płaskie) i równe powierzchnie.
Trwałość 2-3 lata, klej bezbarwny, trwały. Folia podatna na kurczenie się po aplikacji.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105, 137, 152 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, laminowanie, docinanie do dowolnego kształtu, naklejanie.

Folia samoprzylepna, monomeryczna, biała BŁYSK, klej szary - kanalikowy

34,44 zł

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku prac skomplikowanych lub o nietypowych rozmiarach, ceny mogą ulec zmianie.

brutto 79,95 zł
Min. zam. 1 m2.

Laminat zabezpieczający wydruki przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Trwałość 2-3 lata. Folia podatna na kurczenie się po aplikacji.
Dostępne szerokości materiału: 105, 137, 152 cm.
Zastosowanie: folie monomeryczne, ścienne. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

Laminat zabezpieczający wydruki przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Trwałość 4-5 lat. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Zastosowanie: folie polimeryczne, ścienne, odblaskowe, translucent. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

Laminat zabezpieczający wydruki przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Trwałość 5-7 lat. Folia nie kurcząca się po aplikacji.
Dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Zastosowanie: folie wylewane. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

36,90 zł

brutto

73,80 zł

25,00 zł m2

Laminat UV płynny MAT
Laminat zabezpieczający wydruki przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Trwałość 2-3 lata.
Zastosowanie: folie ONE WAY VISION, banery. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

brutto

30,75 zł

40,00 zł m2

Laminat podłogowy 200 μm, atestowany
Laminat antypoślizgowy o wysokiej odporności na ścieranie, do wykonywania naklejek podłogowych.
Trwałość 2-3 lata. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Dostępne szerokości materiału: 104 cm.
Zastosowanie: folie monomeryczne i polimeryczne. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

brutto

49,20 zł

13,00 zł m2

Naklejanie wydruków

Naklejanie wydruków na płaskie płyty dedykowane do reklamy.

Montaż wydruku w kasecie roll-up

brutto

60,00 zł m2

Laminat UV wylewany BŁYSK

Wycinanie naklejek ploterem tnącym do dowolnego kształtu.

25,83 zł

30,00 zł m2

Laminat UV polimeryczny BŁYSK

Wycinanie naklejek do dowolnego kształtu

brutto

brutto

(Przygotowanie do wycinania 20 zł netto / nakład)

15,99 zł

20,00 zł m2
brutto

24,60 zł

27,00 zł
brutto

szt.

33,21 zł
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Banery
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Baner, odblaskowy

73,00 zł m2

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnioterminowych, materiał z odbijającą światło powłoką o strukturze plastra miodu, która daje
bardzo intensywny efekt po zmierzchu. Trwałość 1-2 lata. Materiał wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 225 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, standard 450g

brutto 89,79 zł
Min. zam. 1 m2.

26,00 zł m2

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych.
Trwałość 1-2 lata. Materiał wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 110 cm, 250 cm, 320 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, powlekany 510g

brutto
9,84 zł
dopłata do 1 m2.

39,00 zł m2

Oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm

3,30 zł m2

brutto 47,97 zł
Min. zam. 1 m2.

29,00 zł m2
brutto 35,67 zł
Min. zam. 1 m2.

52,00 zł m2

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał stosowany w nośnikach reklamy podświetlanej od tyłu.
Doskonale przepuszcza i rozprasza światło. Przeznaczenie: do kasetonów, paneli i tablic reklamowych, citiboardów, reklam na przystankach
autobusowych. Trwałość 1-2 lata. Materiał wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 320 cm. Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm,
wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, blockout easy 440g

brutto 63,96 zł
Min. zam. 1 m2.

brutto 41,82 zł
dopłata do banera

Laminat UV płynny MAT

25,00 zł m2

Laminat zabezpieczający wydruki przed warunkami atmosferycznymi oraz promieniowaniem UV.
Trwałość 2-3 lata.
Zastosowanie: folie ONE WAY VISION, banery. W cenę wliczona aplikacja na wydruk.

brutto

30,75 zł

brutto 63,96 zł
Min. zam. 1 m2.

52,00 zł m2
brutto 63,96 zł
Min. zam. 1 m2.

65,00 zł m2

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał z czarną przekładką blokującą przepływ światła.
Trwałość 1-2 lata. Materiał bardzo wytrzymały na rozerwania, wilgoć, UV, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 250 cm, 320 cm. Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej
niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.
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34,00 zł

Wzmocnienie narożników banera dodatkową warstwą materiału. Zwiększa odporność reklamy na rozerwanie, szczególnie polecane
przy dużych formatach.

52,00 zł m2

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał z czarną przekładką blokującą przepływ światła.
Trwałość 1-2 lata. Materiał bardzo wytrzymały na rozerwania, wilgoć, UV, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 250 cm, 320 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, blockout 600g, druk dwustronny

Wzmocnione narożniki banera

brutto 46,74 zł
Min. zam. 1 m2.

Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał z czarną przekładką blokującą przepływ światła.
Przeznaczenie: do reklam zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemów wystawienniczych (roll-up itp.). Trwałość 1-2 lata. Materiał bardzo
wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę. Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 110 cm, 250 cm, 320 cm. Opcje
dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, blockout 600g

brutto
4,06 zł
dopłata do 1 m2.

38,00 zł m2

Zastosowanie wewnętrzne i zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał z czarną przekładką blokującą przepływ światła.
Przeznaczenie: do reklam zewnętrznych i wewnętrznych oraz systemów wystawienniczych (roll-up itp.). Trwałość 1-2 lata. Materiał bardzo
wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę. Druk z roli, dostępne szerokości materiału:110 cm, 250 cm, 320 cm. Opcje
dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Baner, blockout easy 440g, druk dwustronny

8,00 zł m2

Dopłata do druku w rozdzielczości 720 dpi.
Dostępny dla plików o maksymalnej szerokości 160 cm.

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnioterminowych. Materiał o strukturze siatki. Lekki, przepuszczający powietrze, światło i dźwięk.
Przeznaczenie: duże reklamy na rusztowania, fasady i elewacje budynków .Trwałość 1-2 lata. Materiał wytrzymały na rozerwania, wilgoć,
niską i wysoką temperaturę. Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 250 cm, 320 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm, wzmocnione narożniki banera.

Baner, backlight 500g

Druk w wysokiej jakości

31,98 zł

brutto

Zastosowanie zewnętrzne do ekspozycji średnio i długoterminowych, materiał posiada atest p. poż.
Trwałość 1-2 lata. Materiał wytrzymały na rozerwania, wilgoć, niską i wysoką temperaturę.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 320 cm. Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, oczka rozmieszczone gęściej niż 50 cm,
wzmocnione narożniki banera, laminowanie płynne.

Siatka mesh, standard 300g

Usługi dodatkowe

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku prac skomplikowanych lub o nietypowych rozmiarach, ceny mogą ulec zmianie.

brutto 79,95 zł
Min. zam. 1 m2.
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Papiery drukowane, Canvas
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Papier, blueback 120g

17,00 zł m2

Plakaty wewnętrzne i zewnętrzne ze szczególnym przeznaczeniem do wyklejania na billbordach.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 127, 137, 160 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, naklejanie za pomocą błony klejącej.

Papier, citylight 135g

brutto 20,91 zł
Min. zam. 1 m2.

38,00 zł m2

Plakaty wewnętrzne i zewnętrzne ze szczególnym przeznaczeniem do kasetonów, paneli i tablic reklamowych, citiboardów, reklam
na przystankach autobusowych. Papier przepuszcza i rozprasza światło.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, naklejanie za pomocą błony klejącej.

Papier, plakatowy 135g

brutto 46,74 zł
Min. zam. 1 m2.

28,00 zł m2

Plakaty wewnętrzne oraz krótkookresowe zewnętrzne.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 106, 137, 160 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, naklejanie za pomocą błony klejącej.

Papier, plakatowy 200g

brutto

Naklejanie za pomocą błony klejącej
Naklejanie wydruków na materiały płaskie przy pomocy błony dwustronnie klejącej.

8,00 zł m2
brutto
9,84 zł
dopłata do 1 m2.

52,00 zł m2
brutto 63,96 zł
Min. zam. 1 m2.

47,00 zł m2
brutto 57,81 zł
Min. zam. 1 m2.

79,00 zł m2

Tkanina przeznaczona do reprodukcji obrazów, zdjęć o realistycznej jakości wydruku.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 105 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości.
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Dopłata do druku w rozdzielczości 1440 dpi.
Dostępny dla plików o maksymalnej szerokości 160 cm.

brutto 47,97 zł
Min. zam. 1 m2.

Plakaty wewnętrzne, fotografia artystyczna.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, naklejanie za pomocą błony klejącej.

Canvas, płótno 285g

Druk w wysokiej jakości

39,00 zł m2

Plakaty wewnętrzne oraz krótkookresowe zewnętrzne.
Druk z roli, dostępne szerokości materiału: 106, 137 cm.
Opcje dodatkowe: druk w wysokiej jakości, naklejanie za pomocą błony klejącej.

Papier, fotograficzny 260g

34,44 zł

Usługi dodatkowe

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku prac skomplikowanych lub o nietypowych rozmiarach, ceny mogą ulec zmianie.

brutto 97,17 zł
Min. zam. 1 m2.
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Folie kolorowe
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Folia samoprzylepna, Oracal Economy 641 biała, czarna BŁYSK / MAT

25,00 zł m2

Ekonomiczna folia o grubości 70 mikronów. Trwałość: biała i czarna-4 lata, kolory-3 lata. Zastosowanie w reklamie wizualnej przy tworzeniu
kolorowych tablic reklamowych, napisów, oznaczeń oraz dekoracji zewnętrznych o krótkim i średnim okresie trwałości na zewnątrz. Trwałość
aplikacji wewnątrz pomieszczeń jest nieograniczona. Folia posiada klej poliakrylanowy na bazie wody, permanentny. Wycinanie z roli,
dostępne szerokości materiału: 100 cm, Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Economy 641 kolory BŁYSK / MAT

brutto

brutto 30,75 zł
Min. zam. 1 m2.

62,00 zł m2

Wysokiej jakości polimerowa folia o grubości 65 mikronów. Trwałość: biała i czarna-8 lat, bezbarwna i kolory-7 lat, kolory metaliczne 4 lata.
Zastosowanie w reklamie wizualnej przy tworzeniu oznakowań i dekoracji o dużej trwałości i wytrzymałości. Folia sprawdza się również przy
wykonywaniu grafiki reklamowej i napisów na samochodach i środkach komunikacji, na płaskich elementach. Wycinanie z roli, dostępne
szerokości materiału: 100 cm. Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Premium Cast 951 BŁYSK

brutto 76,26 zł
Min. zam. 1 m2.

109,00 zł m2

Wysokiej jakości wylewana folia o grubości 50 mikronów. Trwałość: biała i czarna-10 lat, bezbarwna i kolory-8 lat, kolory metaliczne 3-6 lat.
Znajduje zastosowanie przy tworzeniu grafiki reklamowej na samochodach i środkach komunikacji oraz różnorodnych zdobień, napisów
i dekoracji o dużej trwałości. Może być naklejana na nierówne lub obłe elementy karoserii z przetłoczeniami i nitami.
Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 100 cm. Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Premium Wrapping Cast 970 biała, czarna BŁYSK, klej kanalikowy

brutto 134,07 zł
Min. zam. 1 m2.

109,00 zł m2

Wysokiej jakości wielowarstwowa, wylewana folia PCV o grubości 100 mikronów, stworzona specjalnie do całkowitego oklejania
samochodów, umożliwiająca zmianę koloru pojazdu. Może być naklejana na nierówne lub obłe elementy karoserii z przetłoczeniami
i nitami. Folia posiada klej kanalikowy Rapid Air (RA), który ułatwia pozycjonowanie folii, szczególnie na dużych powierzchniach.
Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 152 cm. Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Premium Wrapping Cast 970 kolory BŁYSK, klej kanalikowy

brutto 134,07 zł
Min. zam. 1,5 m2.

119,00 zł m2

Wysokiej jakości wielowarstwowa, wylewana folia PCV o grubości 100 mikronów, stworzona specjalnie do całkowitego oklejania samochodów. Może
być naklejana na nierówne lub obłe elementy karoserii z przetłoczeniami i nitami. Folia posiada klej kanalikowy Rapid Air (RA), który ułatwia
pozycjonowanie folii, szczególnie na dużych powierzchniach. Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 152 cm. Opcje dodatkowe: wycinanie,
separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie. Materiał dostępny tylko w rolach o długości 10, 25 lub 50 m.

Folia samoprzylepna, Oracal Premium Structure Cast 975, CZARNY CARBON

brutto 146,37 zł
Min. zam. 15 m2.

249,00 zł m2

Wysokiej jakości wylewana folia strukturalna o grubości 150 mikronów. Trwałość: aplikacje pionowe 5 lat, aplikacje poziome 3 lata. Unikalna
struktura tych folii pozwala uzyskać nowoczesny design i niepowtarzalny charakter każdego auta. Może być naklejana na nierówne lub obłe
elementy karoserii z przetłoczeniami i nitami. Wycinane z roli, dostępne szerokości materiału: 152 cm .
Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Translucent Cal 8500

brutto 306,27 zł
Min. zam. 1,5 m2.

Usługi dodatkowe
Wycinanie folii/plotowanie

Wycinanie folii ploterem tnącym do dowolnego kształtu.

Separacja/Wybieranie
Wybieranie wyciętego tła z grafiki reklamowej.

Separacja/Wybieranie, drobne elementy

20,00 zł m2
brutto

24,60 zł

20,00 zł m2
brutto

24,60 zł

wycena

Wybieranie wyciętego tła z grafiki reklamowej.

Nakładanie folii transportowej
Nakładanie specjalnej przezroczystej folii samoprzylepnej o małej sile kleju przeznaczonej do przenoszenia wyciętej z folii grafiki na docelowe
podłoże np. na ścianę, karoserię samochodową, szybę czy szyld,

Naklejanie
Naklejanie wyciętej grafiki lub folii na płaskie płyty dedykowane do reklamy.

13,00 zł m2
brutto

15,99 zł

13,00 zł
15,99 zł

brutto 57,81 zł
Min. zam. 1 m2.

100,00 zł m2
brutto 123,00 zł
Min. zam. 1 m2.

52,00 zł m2

Naklejki zewnętrzne na okna, witryny.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 122 cm.
Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.
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brutto 86,10 zł
Min. zam. 1 m2.

47,00 zł m2

Folie odblaskowe przeznaczone do produkcji stałych i tymczasowych znaków drogowych, do ostrzegawczego oznakowania pojazdów
specjalnych oraz kontenerów, zwiększające widoczność znaku czy pojazdu, szczególnie po zmroku.
Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 122 cm.
Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, mrożone szkło

70,00 zł m2

brutto 81,18 zł
Min. zam. 1 m2.

Samoprzylepna przezroczysta, kolorowa, folia PCV o grubości 80 mikronów przeznaczona do wykonywania transparentnej grafiki i reklamy
na oknach, szybach i powierzchniach szklanych. Doskonała do witraży, reklamy świetlnej oraz podświetlanej grafiki okiennej. Trwałość 5 lat.
Folie mogą być naklejone na sucho i mokro, przy czym nie przebija białe zabarwienie kleju. Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału:
100 cm. Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, odblaskowa

Naklejki zewnętrzne na okna, witryny.
Trwałość 4-5 lat, klej bezbarwny kanalikowy, trwały. Folia mało podatna na kurczenie się po aplikacji.
Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 137 cm.
Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

66,00 zł m2

Półprzezroczysta, folia PCV, o grubości 80 mikronów, o równomiernym zabarwieniu przy świetle odbitym i przechodzącym, stworzona do
wykonywanie reklamy świetlnej w postaci podświetlanych powierzchni szklanych, PMMA i kasetonów. Trwałość: biały, czarny i kolory-7 lat,
kolory metaliczne 5 lat. Wycinanie z roli, dostępne szerokości materiału: 100 cm.
Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal Tranparent Cal 8300

Folia samoprzylepna, mrożone szkło, klej kanalikowy

25,00 zł m2

Ekonomiczna folia o grubości 70 mikronów. Trwałość: biała i czarna-4 lata, kolory-3 lata. Zastosowanie w reklamie wizualnej przy tworzeniu
kolorowych tablic reklamowych, napisów, oznaczeń oraz dekoracji zewnętrznych o krótkim i średnim okresie trwałości na zewnątrz. Trwałość
aplikacji wewnątrz pomieszczeń jest nieograniczona. Folia posiada klej poliakrylanowy na bazie wody, permanentny. Wycinanie z roli,
dostępne szerokości materiału: 100 cm, Opcje dodatkowe: wycinanie, separacja, nakładanie folii transportowej, naklejanie.

Folia samoprzylepna, Oracal High Performance Cal 551 BŁYSK (czarna i biała BŁYSK/MAT)

30,75 zł

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku prac skomplikowanych lub o nietypowych rozmiarach, ceny mogą ulec zmianie.

brutto 63,96 zł
Min. zam. 1 m2.
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Płyty do reklamy
CENNIK 2015 / DRUK WIELKOFORMATOWY

Płyta PCW, spienione 1 mm, biała MAT

35,00 zł m2

Lekkie płyty ze spienionego PCW w wykończeniu matowym, gęstość 0.47-0.7g/cm3, w cenie docinanie płyt na trymerze - nożykiem.
Dostępne wielkości płyt 1220x3050 mm, 1560x3050 mm, 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PCW, spienione 2 mm, biała MAT

brutto

Usługi dodatkowe
45,00 zł m2

Lekkie płyty ze spienionego PCW w wykończeniu matowym, gęstość 0.47-0.7g/cm3, w cenie docinanie płyt na trymerze - nożykiem.
Dostępne wielkości płyt 1220x3050 mm, 1560x3050 mm, 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PCW, spienione 3 mm, biała MAT

brutto

brutto

brutto

293,00 zł m2
brutto 360,39 zł

65,00 zł m2
brutto

brutto

89,79 zł

159,00 zł m2

Aluminiowe płyty kompozytowe z wypełnieniem polietylenowym. Stosowane w budowie kasetonów, szyldów i tablic reklamowych.
Dostępne wielkości płyt 1250x2500 mm, 1500x3050 mm, 1500x4050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu.
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79,95 zł

73,00 zł m2

Folia magnetyczna jest łatwousuwalnym nośnikiem reklamy. Najczęściej jest wykorzystywana do tworzenia reklamy wizualnej na pojazdach
służbowych, gadżetów reklamowych na metalowe elementy w postaci breloków, notesów, magnesów na lodówkę.
Dostępne szerokości 600 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu.

Płyta warstwowa, kompozyt ALU/PE/ALU 3 mm, czarny lub biały błysk/czarny lub biały mat

97,17 zł

brutto 227,55 zł

Płyty poliwęglanowe komorowe. Charakteryzuje się odpornością na warunki atmosferyczne, odpornością na uderzenia, wysoką
przepuszczalnością światła, zabezpieczeniem warstwą anty UV, trwałością (10 lat gwarancji). Stosowany jako front do kasetonów.
Dostępne wielkości płyt 2100x6000 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu.

Folia, magnetyczna 0,7 mm, czarna

wycena

Zaginanie materiałów z tworzyw sztucznych.

185,00 zł m2

Wylewana płyta z PMMA/plexa.
Dostępne wielkości płyt 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PW, poliwęglan kanalikowy 4 mm, opal

Zaginanie termiczne

brutto 227,55 zł

Wylewana płyta z PMMA/plexa.
Dostępne wielkości płyt 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PMMA, plexa wylewana 5 mm, bezbarwna/opal

wycena

Wycinanie materiału do dowolnego kształtu, także napisów, przy zastosowaniu frezarki stołowej. Matowe wykończenie krawędzi.

185,00 zł m2

Lekkie płyty ze spienionego PCW w wykończeniu matowym, gęstość 0.47-0.7g/cm3.
Dostępne wielkości płyt 1220x3050 mm, 1560x3050 mm, 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PMMA, plexa wylewana 3 mm, bezbarwna/opal

63,96 zł

Frezowanie/wycinanie do dowolnego kształtu

79,00 zł m2

Lekkie płyty ze spienionego PCW w wykończeniu matowym, gęstość 0.47-0.7g/cm3, w cenie docinanie płyt na trymerze - nożykiem.
Dostępne wielkości płyt 1220x3050 mm, 1560x3050 mm, 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PCW, spienione 10 mm, biała MAT

55,35 zł

52,00 zł m2

Lekkie płyty ze spienionego PCW w wykończeniu matowym, gęstość 0.47-0.7g/cm3, w cenie docinanie płyt na trymerze - nożykiem.
Dostępne wielkości płyt 1220x3050 mm, 1560x3050 mm, 2030x3050 mm.
Opcje dodatkowe: frezowanie do dowolnego kształtu, zaginanie termiczne.

Płyta PCW, spienione 5 mm, biała MAT

43,05 zł

Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.
W przypadku prac skomplikowanych lub o nietypowych rozmiarach, ceny mogą ulec zmianie.

brutto 195,57 zł
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Rabaty
Przy stałej współpracy lub dużych zleceniach udzielamy atrakcyjnych rabatów.

Czas realizacji
Standardowy czas realizacji druku wynosi 2 dni robocze, od momentu
otrzymania prawidłowo przygotowanych plików do druku.
Ekspresowa realizacja zlecenia za dopłatą 29 zł netto, po wcześniejszym
ustaleniu szczegółów.

Materiały do druku

Przyjmujemy do druku pliki w formatach PDF, JPG, TIFF.
Szczegółowe informacje techniczne na naszej stronie w dziale pomoc
techniczna.

Standard druku
Standardowa rozdzielczość druku dla folii, papierów to 720dpi.
Standardowa rozdzielczość druku dla banerów to 360dpi.
Istnieje możliwość odpłatnego wykonania próbki druku.

Salon sprzedaży

Dział produkcji

email: drukarnia@goody.pl

tel. 22 468 87 23

tel. 22 779 63 33
tel. 22 788 76 89

05-402 Otwock
ul. Lisia 12
www.goody.pl

05-402 Otwock
ul. Ostrowska 19
www.goody.pl

Właściciel marki: PROMO-SYSTEM Sp. z o.o. 05-402 Otwock, ul. Ostrowska 19, NIP: 118-13-46-109

