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REKLAMA ZEWNĘTRZNA

Daj się znaleźć, 
           zwięszając widoczność sklepu

Logotyp - styrodur
Logo ze styroduru o grubości 4cm, 
szablon montażowy w komplecie,
odporny na warunki atmosferyczne,
wymiar: szer. 150cm x wys. 46cm

360 zł netto
442,80 pln brutto

Logotyp - naklejka
Naklejka foliowa laminowana tło białe.
Zastosowanie: witryny, auta dostawcze,
ściany, drzwi.
Wymiar: szer. 60cm x wys. 30cm

10 zł netto
12,30  pln brutto

Logotyp - wlepka
Naklejka na folii transortowej, tło przezroczyste.
Zastosowanie: znakowanie aut osobowych i
elementów ekspozycji.
Wymiar: 5 x 20 cm

5 zł netto
6,15 pln brutto



Baner 2x1m
z logo standard, oczkowany PCV, 
bez stelaża

65 zł netto
79,95 pln brutto

Baner 2x1m
z logo i danymi sklepu, oczkowany PCV, 
bez stelaża

105 zł netto
129,15 pln brutto

Potykacz aluminiowy
Potykacz aluminiowy do dwustronnej ekspozycji
plakatów formatu B2. System ramek OWZ.
Wymiar: szer. 55cm x wys. 102cm

260 zł netto
319,80 pln brutto

Flaga typu winder 350cm
Flaga WINDER komplet (podstawa obrotowa,
maszt, flaga, pokrowiec)

430 zł netto
528,90 pln brutto



Folia okienna OneWayVision
Cena za m2, wydruk bez wyklejenia

65 zł netto
79,95 pln brutto

Folia kolorowa

45 zł netto
55,35 pln brutto

Cena za m2, wydruk bez wyklejenia



EKSPOZYCJA

Stwórz miejsce 
            skutecznej    sprzedaży

Logotyp - naklejka
Naklejka foliowa laminowana tło białe.
Zastosowanie: witryny, auta dostawcze,
ściany, drzwi.
Wymiar: szer. 60cm x wys. 30cm

430 zł netto
528,90 pln brutto

Aranżacje kominkowe
3 szt wizualizacji na PVC spienionym
wymiar: szer. 68cm x wys. 48cm

80 zł netto
98,40 pln brutto

Logotyp - styrodur
Logo ze styroduru o grubości 4cm, 
szablon montażowy w komplecie,
odporny na warunki atmosferyczne,
wymiar: szer. 150cm x wys. 46cm

360 zł netto
442,80 pln brutto



Ramka z wizualizacją
Estetyczna ramka aluminiowa do powieszenia.
Mechanizm OWZ - łatwe wymiany plakatów.
Wymiar: szer. 55cm x wys. 75cm

50 zł netto
61,50 pln brutto

Panel świecący LED
Ramka LED przeznaczona do ekspozycji plakatów
wewnątrz budynków. Imitacja TV. Zasilacz w
komplecie. Pion lub poziom. Długość przewodu
180cm. Wymiar: szer. 55cm x wys. 75cm

420 zł netto
516,60 pln brutto

Roll-up standard
Kaseta o podwyższonej jakości, wydruk
na materiale typu blockout. 
Wymiar: szer. 85cm x wys. 200cm

 180 zł netto
221,40 pln brutto

Roll-up exclusive
Szeroka kaseta bez nóżek, chromowane
przykręcane boczki, wydruk na mat. blockout
wymiar: szer. 85cm x wys. 200cm

 260 zł netto
319,80 pln brutto



Fototapeta dekoracyjna

Fototapeta "Drewno"
Winylowa PCV na podkładzie flizelinowym,
indywidualny wymiar, bez kleju, cena za m2.
Zastosowanie: stylizacja wnętrza salonu,
maskowanie niedoskonałości ścian.

50 zł netto
61,50 pln brutto

Winylowa PCV na podkładzie flizelinowym,
indywidualny wymiar, bez kleju, cena za m2.
Zastosowanie: wydzielanie przestrzeni
ekspozycyjnych, stylizacja wnętrza salonu,
maskowanie niedoskonałości ścian.

50 zł netto
61,50 pln brutto

Podstawa ekspozycyjna
Podstawa pod wkłady kominkowe do samo-
-dzielnego skręcenia, MDF biały mat.
Wymiar: szer. 102cm x gł. 50cm x wys. 19cm

250 zł netto
307,50 pln brutto

Podstawa mobilna
Podstawa pod wkłady kominkowe do samo-
-dzielnego skręcenia, MDF biały mat, kółka.
Wymiar: szer. 102cm x gł. 50cm x wys. 19cm

550 zł netto
676,50 pln brutto



Akuceram czarny - próbka
Próbka betonu akumulacyjnego w kolorze
czarnym. Wymiar 20 cm x 20 cm.

40 zł netto
49,20 pln brutto

Ekspozytor na kratki*
Ekspozytor MDF, do samodzielnego montażu,
wymiar: szer. 70cm x gł. 70cm x wys. 160cm
* cena nie obejmuje produktów: KDC 20x40, SL 9x60x40R,
SL 6x40, SL 6x20, SL 12x60.

550 zł netto
676,50 pln brutto

Stojak na ulotki
Stojak z błyszczącego zadrukowanego kartonu, 4 półki
jednosrtonne.  Wymiary: szer. 45 x gł. 45 x wys. 140
cm 

130 zł netto
159,90 pln brutto



EKIPA INSTALACYJNA

Zadbaj o wizerunek
                  w każdych warunkach

Kurtka softshell
Haftowane logo, kolor czarny
dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL

136 zł netto
184,50 pln brutto

Polar z logo (męski)
Haftowane logo, kolor czarny
dostępne rozmiary S, M, L, XL, XXL

69 zł netto
84,87 pln brutto

Polar z logo (3XL - 5XL)
Haftowane logo, kolor czarny, 
wyjątkowo duży rozmiar.

90 zł netto
84,87 pln brutto



Komin 
Skład: 

T-shirt szary z logo
rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL

25 zł netto
30,75 pln brutto

Polar z logo (damski)
Haftowane logo, kolor czerwony
dostępne rozmiary S, M, L

65 zł netto
79,95 pln brutto

Czapka z daszkiem
rozmiar standard z logo, regulowana

15 zł netto
17,22 pln brutto

10 zł netto
12,30  pln brutto



Torba na ubrania / sprzęt
Dwukolorowa torba sportowa z poliestru
600D. Zamykana na zamek z podwójnym
suwakiem, przednia kieszeń na zamek, wzmocnione
boczne uchwyty, odpinany regulowany pasek na
ramię, wyjmowane dno z PE.

60 zł netto
73,80 pln brutto

Latarka czołowa
Wyposażona w dwie niezależne diody LED, które
generują bardzo jasny i szeroki strumień światła. Nie
wymaga baterii, przewód do ładowania USB w
zestawie.

25 zł netto
30,75 pln brutto

Miarka 3m
Miarka z nadrukiem wykonana z wysokiej
jakości materiału ABS, długość: 3m

15 zł netto
18,45 pln brutto

Saszetka
saszetka dwukomorowa z zamkiem

30 zł netto
36,90 pln brutto



Wizytówki dealerskie
Format szer. 85 x wys. 55mm, indywidualne
dane, uszlachetnienie folia soft touch, 250 szt

Wygrywaj z konkurencją 
                             profesjonalizmem

Teczki ofertowe 10 szt
Teczki Standard Plus - dwubigowa,
uszlachetnienie folia Soft Touch.

37 zł netto
45,51 pln brutto

OFERTOWANIE

89 zł netto
109,47 pln brutto

Cennik produktów A5
Drukowany cennik, A5, kreda mat 130g.

37 zł netto
45,51 pln brutto



Notesy A4 10 szt
Notesy klejone bez okładki, 
50 kartek w kratkę.

39 zł netto
47,97 pln brutto

Notesy A5 10 szt
Notesy klejone bez okładki, 
50 kartek w kropki.

23 zł netto
28,29 pln brutto

Długopisy 50 szt
Długopis metalowy z grawerem.

75 zł netto
92,25 pln brutto

Torba papierowa A4 - 50szt
Torba papierowa na komplet dokumentów
sprzedażowych, ekologiczna.

100 zł netto
123,00 pln brutto



Zaskocz
       najbardziej wymagających klientów

UPOMINKI I GADGETY

Worek turystyczny / szkolny
Czarny z logo, rozmiar 50x70 cm.

7 zł netto
8,61 pln brutto

Herbata "Chwile przy kominku"
Herbata rozgrzewająca, skład: herbata Pu-
Erh, rodzynki, anyż, migdały, goździki, aromat,
opakowanie: 50g

5 zł netto
6,15 pln brutto

Smycz z miarką
smycz sublimacyjna z nadrukowaną
miarką do 100 cm.

3,5 zł netto
4,31 pln brutto



Kubek z logo
Kubek ceramiczny z nadrukiem, 350ml

15 zł netto
18,45 pln brutto

Pendrive 16 GB
Pendrive drewniany, 16GB, USB 2.0

25 zł netto
30,75 pln brutto

Rękawice skórzane
Atestowane rękawiczki żaroodporne (para)

30 zł netto
36,90 pln brutto



Logotyp - naklejka
Naklejka foliowa laminowana tło białe.
Zastosowanie: witryny, auta dostawcze,
ściany, drzwi.
Wymiar: szer. 60cm x wys. 30cm

10 zł netto
12,30  pln brutto

Logotyp - wlepka
Naklejka na folii transortowej, tło przezroczyste.
Zastosowanie: znakowanie aut osobowych i
elementów ekspozycji.
Wymiar: 5 x 20 cm

5 zł netto
6,15 pln brutto

Wykorzystaj
         reklamowo to co już masz

OKLEJANIE AUT


