
WYDRUKI WIELKOFORMATOWE ceny w zł netto

1m2/A0 B1 1000/707 1200x900 B1
1005/700 PROMOCJA

PAPIER
900/810 warunki promocji 

na stronach www

papier 80g CAD 8 6 9 kreskowy z pdf
papier 90g CAD 10 8 11 kreskowy z pdf

1 papier 120g 35.00 25 38 19.00 zalecane pokrycie 30%
2 papier 130g 37.00 26 40 20.00 zalecane pokrycie 30%
3 papier 140g 39.00 28 42 22.00 zalecane pokrycie 30%
4 papier 160g 43.00 30 46
5 papier 180g 49.00 35 53 30.00
6 papier 220g 55.00 39 59
7 papier glossy photo 80.00 57 86 50.00
8 folia błysk lub mat sp 60.00 42 65 NACINANIE / NAKLEJKI
9 folia adhezja 70.00 49 76 45.00

10 folia plain 65.00 46 70 40.00
11 papier sp 120g 60.00 42 65 38.00
12 folia sp mat pig. 60.00 42 65
13 polyester gęsty 120.00 85 130 80.00
14 karton 1mm grubości 50 brak

canvas    60-150

DROBNY DRUCZEK:
ceny przykładowe - mogą się zmieniać w zaleŜności od typu materiału, nasycenia, wykończenia
mamy duŜo więcej materiałow niŜ w cenniku
backlite, canvas, stylony, kartony, folie dostępne szerokości rolek

poz. 8 termin 3 dni 106 cm  91 cm 126 cm 136 cm
poz. 14 termin do 2 dni karton 707x1000
poz. 13 nadaje się do samolotu bez tuby

papiery do 140g raczejnie nadają się do pełnych pokryć

MOśLIWOŚĆLAMINACJI WIELKOFORMATOWEJ

www.drukwielkoformatowy.we.Wroclawiu.pl www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl

GRAWERTON,GRAWELUX ceny w zł netto

SUBLIMACJA NA BLASZE ALUMINIOWEJ 

0,15 zł za 1 cm2 *

minimum za zlecenie 10 zł
minimum za rozmiar 2-3 zł

rozmiar podkładu 
drewnianego

podkład blacha zestaw 
deska+blacha

etui 
ozdobne

zestaw pełny

2 MASZYNY DO SUBLIMACJI

CENNIK na usługi wykonywane w PolGer Wrocław
Ceny wstępne szacunkowe - dokładne wyceny po szczegółowym uzgodnieniu usługi

ceny przy pokryciu 60%
PRZYKŁADOWE FORMATY

UWAGI

5 PLOTERÓW DRUKUJĄCYCH

4 PLOTERY WYCINAJĄCE

2 LAMINATORY ROLOWE (do 1600mm)



10x15 cm 10 15 25 40 65
15x20 cm 14 22 36 43 79
20x25 cm 29 44 73 47 120

22x30 cm A4 38 49 87 57 144
30x37 cm A3 55 66 121 69 190

dostępne takŜe inne rozmiary i wzory
DROBNY DRUCZEK:
* cena wyjściowa  - ceny dla pojedynczych zamówień
*przy duŜych blachach lub duŜych nakładach - rabaty

wykonujemy takŜe sublimację na kubkach, podkładkach pod kubki, poliestrze, kafelkach, kuflach itd.
www.grawerton.we.Wroclawiu.pl www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl

GRAWEROWANIE ceny w zł netto

W LAMINACIE GRAWERSKIM, METALU, DREWNIE ITP.ITD....

grawerowanie laserowe CO2 w laminacie
0,30 zł za 1 cm2 *

grawerowanie mechaniczne
wyceny indywidualne

grawerowanie wypukiwarką diamentową (drobne znakowanie)
wyceny indywidualne

minimum za zlecenie 10-30 zł

DROBNY DRUCZEK:
* cena wyjściowa
* cena róŜni się w zaleŜności od rodzaju i grubości materiału grawerskiego oraz od głębokości graweru
* przy duŜych blachach lub duŜych nakładach - rabaty

podstawowy wpływ na cenę ma czas graweru i twardość materiału grawerskiego
www.laser.we.Wroclawiu.pl www.PolGer.eu www.PolGer.Wroclaw.pl
www.grawerowanie.we.Wroclawiu.pl

WYCINANIE  PLOTEROWE ceny w zł netto

folia Oracal

Wycinanie drobnych elementów od 50 zł netto/ 1 m2

Wycinanie większych elementów od 20 zł netto/ 1 m2

Papier transportowy 15 zł netto / 1 m2

DROBNY DRUCZEK:
* cena wyjściowa
* minimum za zlecenie 30 zł netto
* przy duŜych nakładach - rabaty

5 MASZYN GRAWERSKICH

Informacje zawarte na naszych stronach www są informacjami handlowymi i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu art. 66, 

ust. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wszystkie 

ceny zawarte na naszych stronach są cenami netto  w zł, chyba Ŝe wyraźnie zaznaczono inaczej.




