
CENNIK NADRUKU

SITODRUK NA TORBACH PAPIEROWYCH

ilość szt. 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 5 kolorów 6 kolorów

100-249 0,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł

250-499 0,40 zł 0,80 zł 1,20 zł 1,60 zł 2,00 zł 2,40 zł

500-999 0,30 zł 0,60 zł 0,90 zł 1,20 zł 1,50 zł 1,80 zł

1000-2499 0,25 zł 0,50 zł 0,75 zł 1,00 zł 1,25 zł 1,50 zł

2500-4999 0,20 zł 0,40 zł 0,60 zł 0,80 zł 1,00 zł 1,20 zł

Cennik ma charakter szacunkowy; na ceny druku ma wpływ wiele czynnikow, dlatego też każdorazowo potwierdzamy cenę po ustaleniu wzoru nadruku. 
Ceny dotyczą nadruku do formatu A4.
Ceny dotyczą wykonania nadruku na jednej stronie torby.
Matryce: 1 kolor 50 zł, każdy następny 20 zł.
W przypadku nadruku na torbie innej niż białej w niektórych przypadkach należy doliczyć dodatkową matryce pod kolor podkładowy.
Matryce są zmywane po wykonaniu zlecenia i są doliczane przy kolejnych zamówieniach.
Wycena indywidualna w przypadku:
- użycia apli 
- użycia niestandardowych kolorów PANTONE przy małych nakładach 

SITODRUK NA TORBACH FOLIOWYCH

ilość szt. 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 5 kolorów 6 kolorów

100-249 0,60 zł 1,20 zł 1,80 zł 2,40 zł 3,00 zł 3,60 zł

250-499 0,50 zł 1,00 zł 1,50 zł 2,00 zł 2,50 zł 3,00 zł

500-999 0,40 zł 0,80 zł 1,20 zł 1,60 zł 2,00 zł 2,40 zł

1000-2499 0,30 zł 0,60 zł 0,90 zł 1,20 zł 1,50 zł 1,80 zł

2500-4999 0,25 zł 0,50 zł 0,75 zł 0,90 zł 1,05 zł 1,30 zł

                        Cennik ma charakter szacunkowy; na ceny druku ma wpływ wiele czynnikow, dlatego też każdorazowo potwierdzamy cenę po ustaleniu wzoru nadruku. 
Ceny dotyczą nadruku do formatu A4.
Ceny dotyczą nadruku na torbie białej lub innej jasnej nie wymagającej koloru podkładowego.
Ceny dotyczą wykonania nadruku na jednej stronie torby. 
Matryce: 1 kolor 50 zł, każdy następny 20 zł .
W przypadku nadruku na torbie innej niż białej w niektórych przypadkach należy doliczyć dodatkową matryce pod kolor podkładowy.
Matryce są zmywane po wykonaniu zlecenia i są doliczane przy kolejnych zamówieniach.
Wycena indywidualna w przypadku:
- użycia apli 
- użycia niestandardowych kolorów PANTONE przy małych nakładach 

Powyższe ceny nie uwzględniają kosztu ewentualnego opracowania projektu graficznego. 
Wszelkie ceny zawarte w cenniku są cenami netto (Vat 23%).
Niniejszy cennik obowiązuje od 1.01.2021 i unieważnia inne cenniki publikowane przed tą datą.
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CENNIK NADRUKU

SITODRUK BEZPOŚREDNI NA TORBACH BAWEŁNIANYCH

ilość szt. 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory 5 kolorów 6 kolorów

100-249 1,50 zł 2,10 zł 2,50 zł 2,90 zł 3,40 zł 3,80 zł

250-499 1,20 zł 1,60 zł 1,95 zł 2,30 zł 2,65 zł 3,00 zł 

500-999 1,00 zł 1,40 zł 1,70 zł 2,00 zł 2,30 zł 2,60 zł

1000-2499 0,90 zł 1,20 zł 1,40 zł 1,60 zł 1,80 zł 2,00 zł

2500-4999 0,80 zł 1,00 zł 1,15 zł 1,30 zł 1,45 zł 1,60 zł

                        Cennik ma charakter szacunkowy; na ceny druku ma wpływ wiele czynnikow, dlatego też każdorazowo potwierdzamy cenę po ustaleniu wzoru nadruku. 
Ceny dotyczą wykonania nadruku na jednej stronie torby. 
Ceny dotyczą nadruku do formatu 28x28 cm
Ceny dotyczą nadruku na torbie natural, białej lub innej jasnej nie wymagającej koloru podkładowego. 
Do nadruku na torbie ciemnej należy doliczyć dodatkowy kolor nadruku (podkład).
Koszt przygotowalni dla 1 koloru wynosi 50,00 zł netto (wykonanie klisz, naświetlanie matrycy)
W przypadku nadruku na torbie innej niż białej i naturalnej należy doliczyć dodatkową matryce pod kolor podkładowy.
Matryce są zmywane po wykonaniu zlecenia i są doliczane przy kolejnych zamówieniach.
Wycena indywidualna w przypadku:
- użycia apli 
- użycia niestandardowych kolorów PANTONE przy małych nakładach.

SITODRUK BEZPOŚREDNI NA TORBACH Z JUTY

ilość szt. 1 kolor

100-249 1,80 zł

250-499 1,50 zł

500-999 1,30 zł

1000-2499 1,10 zł

2500-4999 0,90 zł

                        Cennik ma charakter szacunkowy; na ceny druku ma wpływ wiele czynnikow, dlatego też każdorazowo potwierdzamy cenę po ustaleniu wzoru nadruku. 
Ceny dotyczą nadruku do formatu A4.
Ceny dotyczą nadruku 1 kolor, możliwość druku projektu z większą liczbą kolorów po obejrzeniu projektu.
Ceny dotyczą wykonania nadruku na jednej stronie torby. 
Koszt przygotowalni dla 1 koloru wynosi 50,00 zł netto (wykonanie klisz, naświetlanie matrycy)
Matryce są zmywane po wykonaniu zlecenia i są doliczane przy kolejnych zamówieniach.
Wycena indywidualna w przypadku:
- użycia apli 
- użycia niestandardowych kolorów PANTONE przy małych nakładach.
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