
380x420 mm London145 145g/m2 

380x420 mm London145 145g/m2 

380x420 mm London145 145g/m2 

380x420 mm London220 220g/m2 

380x420 mm London220 220g/m2 

380x420 mm London220 220g/m2 

380x420 mm London280 280g/m2 naturalna / surowa 

380x420 mm London280 280g/m2 biała  

380x420 mm London280 280g/m2 czarna 

380x420 mm London145 import *** 145g/m2 

380x420 mm London145 import *** 145g/m2 biała  

380x420 mm London145 import *** 145g/m2 czarna, granatowa 

* dłuższy czas realizacji toreb bawełnianych z uchwytem krótkim  

**możliwość farbowania tkaniny pod indywidualne zamówienie od ilości 3000 sztuk

gramatura 

 biała 

340x400 mm Houston145 sznurek 145g/m2  4,35 zł 

340x400 mm Houston220 sznurek  220g/m2  5,08 zł 

340x400 mm Houston280 sznurek  280g/m2  5,87 zł 

370x410 mm Barcelona150 sznurek 145g/m2  5,54 zł 

370x410 mm Barcelona220 sznurek 220g/m2  6,27 zł 

370x410 mm Barcelona150 import ** sznurek 145g/m2  ------ 

370x410 mm Barcelona220 import ** sznurek 220g/m2  ------ 

370x100x410 mm Neapol 220 sznurek 220g/m2 ecru+czarny  6,24 zł 

370x100x410 mm Neapol 220 sznurek 220g/m2 biały+czarny  6,48 zł 

Możliwość farbowania tkaniny pod indywidualne zamówienie od ilości 3000 sztuk

 5,30 zł  6,77 zł 

NEAPOL

* z 145g kolory:czarna, fioletowa, czerwona, granatowa, ciemnozielona, żółta, pomarańczowa, jasnozielona, różowa, niebieska, szara

* w przypadku plecaków kolorowych należy uwzględnić czas szycia, ok. 7 dni roboczych. (w zależności od nakładu). Min.100 szt.

** plecaki importowane - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta.  

 5,29 zł  6,17 zł 

BARCELONA

 5,15 zł  6,22 zł 

 5,59 zł  7,12 zł 

 4,88 zł  5,90 zł 

rozmiar uchwyt 
 cena za sztukę  

naturalna   kolorowa* 

HOUSTON

 3,96 zł  5,03 zł 

 4,40 zł  5,93 zł 

 6,14 zł  6,43 zł 

naturalna / surowa    2,21 zł 

   3,71 zł 

*** torby importowane - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta.  

PLECAKI BAWEŁNIANE

 4,04 zł 

biała   4,35 zł  4,56 zł 

czarna  5,41 zł  5,70 zł 

 5,05 zł  5,27 zł 

 5,76 zł  6,04 zł 

biała   3,45 zł  3,59 zł 

kolorowa**  4,39 zł  4,51 zł 

naturalna / surowa  3,50 zł  3,66 zł 

rozmiar gramatura kolor 
 cena za sztukę  

 uchwyt 35cm *  uchwyt 70 cm  

LONDON

naturalna / surowa   2,94 zł  3,06 zł 

TORBY BAWEŁNIANE
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 biała  czarna 

380x420 mm ROMA140 145g/m2 1 uchwyt 70 cm  3,59 zł  4,51 zł 

380x420 mm ROMA220 220g/m2 1 uchwyt 70 cm  4,56 zł  5,70 zł 

380x420 mm ROMA280 280g/m2 1 uchwyt 70 cm  6,04 zł  6,43 zł 

380x420 mm ROMA140 import * 145g/m2 1 uchwyt 70 cm  ------  ------ 

* dostępne w kolorze ecru - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta. 

380x80x420mm Dublin145 70 cm  5,32 zł  6,56 zł 

380x80x420mm Dublin220 70 cm  6,63 zł  8,18 zł 

380x80x420mm Dublin280 70 cm  8,08 zł  8,60 zł 

380x80x420mm Dublin220 import * 70 cm  ------  7,75 zł 

* dostępne w kolorze ecru i czarnym - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta. 

380x80x80x420mm San Diego145 70 cm  7,36 zł  8,72 zł 

380x80x80x420mm San Diego220 70 cm  8,81 zł  10,51 zł 

380x80x80x420mm San Diego280 70 cm  10,37 zł  10,97 zł 

380x80x80x420mm San Diego220 import * 70 cm  ------  9,98 zł 

380x80x80x420mm San Diego280 import * 70 cm  ------  10,40 zł 

* dostępne w kolorze ecru i czarnym - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta. 

450x120x120x350mm San Francisco145 145g/m2 70 cm  7,55 zł  8,98 zł 

450x120x120x350mm San Francisco220 220g/m2 70 cm  9,06 zł  10,85 zł 

450x120x120x350mm San Francisco280 280g/m2 70 cm  10,73 zł  11,34 zł 

450x120x120x350mm San Francisco220 import * 220g/m2 70 cm  ------  10,30 zł 

450x120x120x350mm San Francisco280 import * 280g/m2 70 cm  ------  10,76 zł 

* dostępne w kolorze ecru i czarnym - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta. 

510x150x380 mm Detroit145 zamek 145g/m2 70 cm  7,02 zł  8,38 zł 

510x150x380 mm Detroit220 zamek 220g/m2 70 cm  8,47 zł  10,17 zł 

510x150x380 mm Detroit280 zamek 280g/m2 70 cm  10,03 zł  10,63 zł 

510x150x380 mm Detroit220 import* zamek 220g/m2 70 cm  ------  9,66 zł 

* dostępne w kolorze ecru i czarnym - zapytania o aktualną dostępność prosimy kierować do działu obsługi klienta. 

360x420 mm Toronto100 uchwyt krótki 38 cm 100g/m2  kolorowe *  1,67 zł 

360x420 mm Dubai100 uchwyt długi 70 cm 100g/m2  kolorowe *  1,77 zł 

300x150x350 mm Mediolan100 uchwyt krótki 38 cm 100g/m2  kolorowe *  2,00 zł 

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

TORONTO

DUBAI

MEDIOLAN

 9,50 zł 

 7,26 zł 

 9,03 zł 

DETROIT

 6,21 zł 

 7,11 zł 

 8,89 zł 

 6,75 zł 

TORBY WIGOFILOWE / POLIPROPYLENOWE NIETKANE

280g/m2  9,23 zł 

220g/m2  7,07 zł 

280g/m2  8,77 zł 

SAN FRANCISCO

 6,70 zł 

 7,63 zł 

280g/m2  7,02 zł 

220g/m2  5,13 zł 

SAN DIEGO

145g/m2  6,55 zł 

220g/m2  7,45 zł 

ROMA

 3,06 zł 

 3,66 zł 

 5,27 zł 

 2,91 zł 

DUBLIN

145g/m2  4,59 zł 

220g/m2  5,41 zł 

TORBY BAWEŁNIANE (Premium)

rozmiar gramatura 
uchwyt

 cena za sztukę   

 naturalna  
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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 0,45 zł 0,90 zł 1,35 zł 1,80 zł

500-1499 sztuk 0,27 zł 0,54 zł 0,81 zł 1,08 zł

1500-2999 sztuk 0,24 zł 0,48 zł 0,73 zł 0,96 zł

3000-4999 sztuk 0,22 zł 0,44 zł 0,66 zł 0,88 zł

5000 i więcej 0,21 zł 0,42 zł 0,63 zł 0,84 zł

nadruk 1 kolor 2 kolory 3 kolory 4 kolory

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

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

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

500-1499 sztuk 0,65 zł 1,02 zł 1,23 zł 1,45 zł

1500-2999 sztuk 0,62 zł 0,98 zł 1,19 zł 1,40 zł

3000-4999 sztuk 0,58 zł 0,95 zł 1,15 zł 1,35 zł

5000 i więcej 0,54 zł 0,91 zł 1,11 zł 1,30 zł

- w przypadku toreb polipropylenowych należy doliczyć 15 gr do każdego koloru nadruku

 - 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 pomnożyć 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  500-999 1000-1500

A5 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 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 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 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+ 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+ 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 możliwość zadrukowania w pełnym kolorze powierzchni mającej rozmiar 40x60 cm - wycena indywidualna

A5 (15x20cm) A4 (20x30 cm) A4+ (27x33 cm)

 - cennik dotyczy druku jednostronnego, w przypadku druku dwustronnego 

trzeba pomnożyć koszt x2.

TORBY MATERIAŁOWE

UWAGI DO NADRUKU SITODRUK:

 - należy doliczyć dodatkowy kolor (biały podkład i dodatkową matrycę przy 

druku na kolorowym materiale),

 - drukujemy 4 kolory na materiale jasnym (po wcześniejszej akceptacji 

możliwość 5 kolorów) i 4 kolory na ciemnym,

Uwaga! W przypadku, gdy nadruk przekracza 50% powierzchni zadruku dla danego rozmiaru torby, jest doliczana dodatkowa opłata ustalona indywidualnie po wysłaniu 

pliku graficznego.

Istnieje możliwość wykonania nadruku 16 kolorowego- wycena indywidualna po przesłaniu pliku graficzego. 

DRUK CYFROWY DTG

ilość w sztukach

CENNIK NADRUKÓW

SITODRUK

TORBY PAPIEROWE

UWAGI DO NADRUKU SITODRUK:

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,

Strona 6




