
rozmiar rodzaj papier gramatura pakowanie brązowe białe kolorowe
80x65x190 mm gładki 70 g/m2 1500 sztuk 0,08 zł 0,10 zł
100x70x260 mm gładki 70 g/m2 1000 sztuk 0,11 zł 0,13 zł

120x95x325 mm gładki 70 g/m2 1000 sztuk 0,16 zł
140x75x310 mm gładki 70 g/m2 1000 sztuk 0,22 zł

120x(50)x210 mm gładki 35 g/m2 1000 sztuk 0,03 zł 0,03 zł

150x(60)x290 mm gładki 35 g/m2 1000 sztuk 0,04 zł 0,04 zł

180x(80)x340 mm gładki 35 g/m2 1000 sztuk 0,06 zł 0,06 zł

180x80x210 mm gładki 90 g/m2 400 sztuk 0,42 zł 0,46 zł

160x80x390 mm prążek 90 g/m2 300 sztuk 0,62 zł 0,67 zł
240x100x320 mm gładki 90-100 g/m2 250 sztuk 0,48 zł 0,54 zł 0,61 zł
240x100x320 mm prążek 90 g/m2 250 sztuk 0,48 zł

240x100x360 mm gładki 90-100 g/m2 250 sztuk 0,51 zł 0,58 zł

240x100x360 mm prążek 90 g/m2 250 sztuk 0,51 zł
305x170x340 mm gładki 90-100 g/m2 250 sztuk 0,62 zł 0,70 zł 0,80 zł
305x170x340 mm prążek 90 g/m2 250 sztuk 0,62 zł
305x170x445 mm gładki 90-100 g/m2 250 sztuk 0,68 zł 0,78 zł 0,88 zł
305x170x445 mm prążek 90 g/m2 250 sztuk 0,68 zł

340x200x330 mm gładki 90-100 g/m2 100 sztuk 0,91 zł 1,18 zł

360x330x320 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 1,65 zł

360x330x320 mm gładki 100 g/m2 100 sztuk 1,84 zł

400x180x390 mm gladki 90 g/m2 100 sztuk 0,73 zł 0,83 zł
400x180x390 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 0,73 zł

330x120x500 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 0,70 zł

330x120x500 mm gładka 90 g/m2 100 sztuk 0,78 zł

350x180x440 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 0,73 zł

350x180x440 mm gładka 90 g/m2 100 sztuk 0,86 zł

450x170x480 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 0,80 zł 0,96 zł

500x180x390 mm gładki 90-100 g/m2 100 sztuk 0,80 zł 0,96 zł

500x180x390 mm prążek 90 g/m2 100 sztuk 0,80 zł

180x80x220mm gładka 100g/m2 0,58 zł 0,58 zł 0,70 zł

240X100X340mm gładka 100g/m2 0,69 zł 0,69 zł 0,86 zł

260x150x250mm gładka 100g/m2 0,72 zł 0,72 zł

300x120x400mm gładka 100g/m2 0,80 zł 0,80 zł

350x150x400mm gładka 100g/m2 0,90 zł 0,90 zł 1,09 zł

 *kolory toreb PREMIUM z uchwytem skręcanym: żółty, pomaraoczowy, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, granatowy, czarny.
 

180x80x230 mm gładki 70-80 g/m2 200 sztuk 0,27 zł 0,32 zł

220x110x280 mm gładki 70-80 g/m2 250 sztuk 0,27 zł 0,31 zł

260x140x300 mm gładki 70-80 g/m2 200 sztuk 0,32 zł 0,38 zł

320x160x430 mm** gładki 70-80 g/m2 250 sztuk 0,51 zł 0,62 zł

320x200x245 mm gładki 70-80 g/m2 250 sztuk 0,37 zł 0,44 zł

320x220x245 mm gładki 70-80 g/m2 250 sztuk 0,53 zł 0,56 zł

110x90x400 mm prążek 90-110 g/m2 400 sztuk 0,83 zł 1,04 zł 1,26 zł

170x70x250 mm prążek 90-110 g/m2 400 sztuk 0,64 zł 0,71 zł 0,83 zł

240x90x320 mm prążek 90-110 g/m2 200 sztuk 0,91 zł 1,09 zł 1,32 zł

300x100x400 mm prążek 90-110 g/m2 200 sztuk 1,34 zł 1,61 zł 2,07 zł

** rozmiar może ulec zmianie +/- 5%

 - kolory toreb papierowych z uchwytem skręcanym: żółty, czerwony, jasnozielony, ciemnozielony, granatowy, czarny.

 - kolory toreb papierowych z uchwytem sznurkowym: ciemnozielony, granatowy, czarny.
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rozmiar uchwyt gramatura folia biała kolorowa

110x90x400 mm syntetyczny 150g/m2 błysk 1,53 zł 1,71 zł

170x70x250 mm syntetyczny 150g/m2 błysk 1,05 zł 1,22 zł

240x90x320 mm syntetyczny 150g/m2 błysk 1,64 zł 1,89 zł

300x100x400 mm syntetyczny 150g/m2 błysk 2,67 zł 3,40 zł

 - dostępne kolory: czarny, czerwony, zielony, granatowy, złoty, srebrny i pomaraoczowy.

 - torebki laminowane z nadrukiem sa wyceniane indywidualnie

 - na torbach laminowanych magazynowych nie wykonujemy nadruku

 - torby dostępne są w stałej sprzedaży na magazynie, minimalna ilośd zamówienia toreb niestandardowych z nadrukiem 100 sztuk.

rozmiar uchwyt gramatura kolor cena

380x420 mm krótki 35cm 135g/m2 naturalna / surowa 2,32 zł

380x420 mm krótki 35cm 125g/m2 kolorowa* 3,09 zł

380x420 mm krótki 35cm 220g/m2 naturalna / surowa 2,90 zł

380x420 mm krótki 35cm 220g/m2 biała 3,65 zł

380x420 mm krótki 35cm 220g/m2 czarna 3,87 zł

380x420 mm długi 70 cm 135g/m2 naturalna / surowa 2,40 zł

380x420 mm długi 70 cm 125g/m2 kolorowa* 3,17 zł

380x420 mm długi 70 cm 220g/m2 naturalna / surowa 2,98 zł

380x420 mm długi 70 cm 220g/m2 biała 3,73 zł

380x420 mm długi 70 cm 220g/m2 czarna 3,95 zł

380x420 mm (importowane) długi 70 cm 150g/m2 naturalna / surowa 1,99 zł

możliwość farbowania tkaniny pod indywidualne zamówienie od ilości 3000 sztuk

340x400 mm (importowane) sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 2,56 zł

340x400 mm sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 2,72 zł

340x400 mm sznurek czarny 125g/m2 Kolorowa * 3,36 zł

możliwośd farbowania tkaniny pod indywidualne zamówienie od ilości 3000 sztuk

150x200 mm sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 1,26 zł

150x200 mm sznurek kolorowy* 125g/m2 kolorowa* 1,39 zł

250x300 mm sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 2,02 zł

250x300 mm sznurek kolorowy 125g/m2 kolorowa* 2,34 zł

170x350 mm sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 2,02 zł

170x350 mm sznurek czarny 125g/m2 kolorowe 2,34 zł

300x450 mm sznurek naturalny 135g/m2 naturalna / surowa 2,40 zł

300x450 mm kolorowa 125g/m2 kolorowa 2,93 zł

Kolory sznurka: dostępne jest 18 kolorów sznurka, należy poprosid obsługę o wysłąnie zdjęcia wzornika

możliwośd farbowania tkaniny pod indywidualne zamówienie od ilości 3000 sztuk

* z gramatury 125g kolory: fioletowa, czerwona, granatowa, ciemnozielona, czarna, biała, żółta, pomaraoczowa, jasnozielona, różowa, niebieska, szara
W przypadku woreczków kolorowych należy uwzględnid czas szycia, około 7 dni roboczych. (w zależności od nakładu). Woreczki kolorowe szyjemy od 

100 szt.

WORKI BAWEŁNIANE

* z gramatury 125g kolory: fioletowa, czerwona, granatowa, ciemnozielona, czarna, biała, żółta, pomaraoczowa, jasnozielona, różowa, niebieska, szara

W przypadku woreczków kolorowych należy uwzględnid czas szycia, około 7 dni roboczych. (w zależności od nakładu). Woreczki kolorowe szyjemy od 

100 szt.

TORBY LAMINOWANE

CENA ZA 1 SZTUKĘ

TORBY BAWEŁNIANE

PLECAKI BAWEŁNIANE



rozmiar uchwyt gramatura kolor cena

380x420 mm taśma kaletnicza 70cm (biała lub czarna) 130g biały 2,19 zł

sznurek czarny 75 g/m2 białe 2,19 zł

torby i plecaki wykonane z materiału 80% bawełna 20% poliester

Maksymalny nadruk 25x25 – sitodruk

360x420 mm uchwyt krótki 38 cm 100g/m2 kolorowe * 1,20 zł

360x420 mm uchwyt długi 70 cm 100g/m2 kolorowe * 1,28 zł

300x150x350 mm uchwyt krótki 38 cm 100g/m2 kolorowe * 1,57 zł

* kolory materiału: ecru, biała, czarna, żółta, pomaraoczowa, czerwona, jasnoniebieska, granatowa, zielona

PLECAKI POLIESTROWE

340x400 mm

TORBY WIGOFILOWE / POLIPROPYLENOWE NIETKANE

TORBY POLIESTROWE



nadruk 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory

50-99 sztuk 0,99 zł 1,98 zł 2,97 zł 3,96 zł

100-199 sztuk 0,59 zł 1,18 zł 1,77 zł 2,36 zł

200-499 sztuk 0,39 zł 0,78 zł 1,17 zł 1,56 zł

500-1499 sztuk 0,22 zł 0,44 zł 0,66 zł 0,88 zł

1500-2999 sztuk 0,21 zł 0,42 zł 0,63 zł 0,84 zł

3000-4999 sztuk 0,19 zł 0,38 zł 0,57 zł 0,76 zł

5000 i więcej 0,17 zł 0,34 zł 0,51 zł 0,68 zł

Przy ponowieniu zamówienia nie doliczamy kosztów przygotowania matrycy drukarskiej od 500 szt.

 - koszt przygotowania sita drukarskiego - 60 zł netto pierwszy kolor, 50 zł netto każdy następny,

 - cennik dotyczy druku jednostronnego, w przypadku druku dwustronnego trzeba pomnożyd koszt x2.

nadruk 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 5 kolorów UWAGI DO NADRUKU SITODRUK:

50-99 sztuk 1,99 zł 3,38 zł 4,39 zł 5,70 zł 7,41 zł

100-199 sztuk 1,39 zł 2,36 zł 3,07 zł 3,99 zł 5,19 zł

200-499 sztuk 0,79 zł 1,34 zł 1,74 zł 2,26 zł 2,94 zł

500-1499 sztuk 0,55 zł 0,95 zł 1,25 zł 1,50 zł 1,75 zł

1500-2999 sztuk 0,52 zł 0,90 zł 1,15 zł 1,42 zł 1,67 zł

3000-4999 sztuk 0,48 zł 0,84 zł 1,09 zł 1,34 zł 1,59 zł

5000 i więcej 0,44 zł 0,74 zł 0,99 zł 1,24 zł 1,49 zł

 - na torbach polipropylenowych jasnych wykonujemy maksymalnie 3 kolory, a na ciemnych 2 kolory

 - cennik dotyczy formatu nadruku max 25x25 cm

 - koszt przygotowania sita drukarskiego - 60 zł netto pierwszy kolor, 50 zł netto każdy następny,

 - cennik dotyczy druku jednostronnego, w przypadku druku dwustronnego trzeba pomnożyd koszt x2.

Przy ponowieniu zamówienia nie doliczamy kosztów przygotowania matrycy drukarskiej od 500 szt.

nadruk  1-3  4-9  10-19  20-49  50-99  100-199  200-499  500-1000 1000-1500

A5 (15x20cm) biała 8,07 zł 6,94 zł 5,62 zł 4,88 zł 4,00 zł 3,19 zł 2,85 zł 2,36 zł 2,28 zł

A5 (15x20cm) kolorowa 9,44 zł 7,67 zł 6,66 zł 5,99 zł 4,45 zł 3,70 zł 3,49 zł 3,21 zł 3,01 zł

A4 (20x30cm) biała 10,92 zł 9,87 zł 8,07 zł 6,99 zł 5,92 zł 5,30 zł 4,84 zł 4,40 zł 4,10 zł

A4 (20x30cm) kolorowa 16,01 zł 13,36 zł 11,89 zł 11,27 zł 10,52 zł 10,00 zł 9,35 zł 8,63 zł 8,00 zł

A4+ (27x39cm) biała 12,81 zł 11,09 zł 8,48 zł 7,04 zł 6,36 zł 5,59 zł 5,04 zł 4,79 zł 4,56 zł

A4+ (27x39cm) kolorowa 16,50 zł 14,77 zł 14,04 zł 13,40 zł 12,32 zł 12,20 zł 10,82 zł 10,10 zł 9,43 zł

INFORMACJE O DRUKU DTG:

 - wycena dotyczy druku jednostronnego

 - mamy możliwośd zadrukowania w pełnym kolorze powierzchni mającej rozmiar 40x60 cm - wycena indywidualna

Aktualizacja 23.03.2017

TORBY MATERIAŁOWE

 - należy doliczyd dodatkowy kolor (biały podkład i 

dodatkową matrycę przy druku na kolorowym 

materiale),

 - drukujemy 4 kolory na materiale jasnym (po 

wcześniejszej akceptacji możliwośd 5 kolorów) i 4 

kolory na ciemnym,

DRUK CYFROWY DTG

ilośd w sztukach

Cennik obowiązuje od dnia 10.10.2016

CENNIK NADRUKÓW

SITODRUK

TORBY PAPIEROWE


