KATALOG PRODUKTÓW

CENNIK

SUBLIMACJI

GAD¯ETY PERSONALIZOWANE

fili¿anki

8
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Gad¿ety z nadrukiem

Wielu z nas ofiarowuje ró¿nego rodzaju gad¿ety z nadrukiem jako prezenty
dla rodziny i znajomych. Jest to równie¿ ciekawy i skuteczny sposób
promocji i reklamy firmy.

Coraz wiêcej firm decyduje siê na korzystanie z ró¿nego rodzaju gad¿etów
reklamowych. Trudno siê temu dziwiæ, walka o klienta odbywa siê na wielu polach.
¯eby dotrzeæ do klienta nie wystarczy mieæ firmê i dobrej jakoœci us³ugi.
Trzeba jeszcze postawiæ na w³aœciwy marketing.
Gad¿ety reklamowe maj¹ zapadaæ w pamiêæ klientów i sprawiaæ,
by chcieli do nas wróciæ. To równie¿ ³adne drobiazgi, które daje siê w formie prezentu
np. do zamówienia lub okazjonalnie.
Takie gratisy z ca³¹ pewnoœci¹ wzbudz¹ te¿ wiêksze zainteresowanie ni¿ papierowe
ulotki, które praktycznie natychmiast l¹duj¹ w koszu na œmieci.

Chcielibyœmy zapoznaæ Pañstwa z technologi¹ nadruku tekstu, grafiki lub zdjêcia
na produktach firmy Grawerton, metod¹ sublimacji.
Nadruk mo¿na wykonaæ na wielu przedmiotach takich jak kubki, koszulki,
podk³adki pod mysz, puzzle, torby, plecaki, breloczki, metalowe tabliczki
i wiele innych które znajd¹ Pañstwo w naszym cenniku.
Wszystko uzale¿nione jest od tego, do jakiej grupy docelowej kierowana jest reklama.
Wa¿ne jest, by gad¿et by³ funkcjonalny i estetyczny.
Klienci, wol¹ dostaæ coœ, z czego mog¹ skorzystaæ. Ich ogromnym plusem jest fakt,
¿e wzbudzaj¹ pozytywne emocje wzglêdem firmy, która je przygotowa³a.
A skoro dobrze siê kojarzy, to dlaczego by nie skorzystaæ z tej oferty?

Technika sublimacji jest to metoda przenoszenia druku cyfrowego
w wysokiej temperaturze na powierzchnie pokryte pow³ok¹ poliestrow¹.
Za wyj¹tkowe w³aœciwoœci druku sublimacyjnego odpowiada proces chemiczny,
na jakim oparta jest ta technika. Tusze sublimacyjne to w rzeczywistoœci barwniki,
które wi¹¿¹ siê wy³¹cznie z powierzchniami poliestrowymi.
Podczas dociskania wydrukowanego wzoru do powierzchni poliestrowej
w termoprasie barwnik zostaje podgrzany, dochodzi do dwóch istotnych procesów.
Barwnik zmienia swój stan skupienia bezpoœrednio ze sta³ego na gazowy,
a powierzchnia poliestrowa ³¹czy siê z barwnikiem, który przenika do jej wnêtrza
zamiast osadzaæ siê na powierzchni.
Efekt koñcowy jest bardzo estetyczny i wyj¹tkowo trwa³y.

Wszystkie ceny podane w katalogu s¹ jednostkowymi cenami brutto
i dotycz¹ produktów wraz z nadrukiem.
Przy zamówieniach wiêkszej iloœci, istnieje mo¿liwoœæ uzyskania rabatów.

Zapraszamy do wspó³pracy.
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KUBKI

CERAMIKA

KUBKI

Bia³y kubek De Lux - 25,00 z³
Indeks: 811157
Odporny na mycie w zmywarkach!

Wymiary :
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
330 ml
Pojemnoœæ :
Pole nadruku : 20 x 9,7 cm

Kubek bia³y z kolorowym wnêtrzem - 28,00 z³
Indeks: 811115 - czarny
Indeks: 811116 - ¿ó³ty
Indeks: 811117 - pomarañczowy
Indeks: 811118 - czerwony
Indeks: 811119 - ró¿owy
Indeks: 811120 - jasnoniebieski
Indeks: 811121 - granatowy
Indeks: 811122 - jasnozielony
Indeks: 811123 - zielony
Wymiary :

wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm

Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 20 x 9,7 cm

Indeks: 811108 - czarny b³ysk
Indeks: 811150N - czarny b³ysk new
Indeks: 811109 - czerwony b³ysk
Indeks: 811110 - magenta b³ysk
Indeks: 811111 - turkusowy b³ysk
Indeks: 811112 - niebieski b³ysk
Indeks: 811151 - zielony b³ysk new
Indeks: 811152 - niebieski b³ysk new
Indeks: 811153 - ciemnoczerwony b³ysk new
Indeks: 811154 - pomarañczowy new
Indeks: 811113 - czarny matowy
Wymiary :
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
Pojemnoœæ :
Pole nadruku : 20 x 9,7 cm
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Kubek magiczny - 35,00 z³
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KUBKI
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CERAMIKA
Kubek z ³y¿eczk¹ "KAZO" De Lux z kolorowym wnêtrzem - 30,00 z³
Indeks: 811124 - czarne
Indeks: 811125 - czerwone
Indeks: 811126 - ¿ó³te
Indeks: 811142 - zielone
Indeks: 811141 - niebieskie
Odporny na mycie w zmywarkach!

Wymiary :
wys.: 10 cm, œr.: 8 cm
Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 20 x 5 cm

Kubek z uchwytem pi³ka no¿na - 30,00 z³
Indeks: 811131
Wymiary :
wys.: 10 cm, œr.: 8 cm
300 ml
Pojemnoœæ :
Pole nadruku : 20 x 5 cm

Kubek metaliczny - 30,00 z³
Indeks: 811129 - srebrny
Indeks: 811130 - z³oty
Wymiary :
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 20 x 9,7 cm

Kubek czarny z bia³ym okienkiem do nadruku - 30,00 z³

4

Wymiary :
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 8 x 19 cm

Bo czarne jest

czarne a bia³e jest

bia³e

THE

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 811133

Kubek bia³y z fosforyzuj¹cym okienkiem do nadruku - 35,00 z³
Indeks: 811134
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

1

KUBKI

CERAMIKA

wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
8 x 19 cm

Indeks: 811107
Wymiary :
wys.: 12,5 cm, œr.: 8 cm
Pojemnoœæ :
450 ml
Pole nadruku : 20 x 12 cm
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Kubek klasyczny "MAX" 450 ml! - 30,00 z³

Kubek bia³y "LATTE MAX" - 30,00 z³
Indeks: 811105N
Wymiary :
wys.: 15 cm, œr.: 6-8,5 cm
Pojemnoœæ :
450 ml
Pole nadruku : szablon 21 x 16 cm

Kubek bia³y "Serce" - 35,00 z³
Indeks: 811128

Kocham
Ciê
MAMO

wys.: 9 cm, œr.: 8 cm
Wymiary :
Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 9 x 19 cm

Kubek bia³y klasyczny "PORCELO" De Lux - 25,00 z³

Porcelanowe wykoñczenie zapewnia najlepszy poziom bieli, a pokrycie pow³ok¹ ochronn¹
De Lux zapewnia odpornoœæ na mycie w zmywarkach.

wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
Wymiary :
Pojemnoœæ :
300 ml
Pole nadruku : 20 x 9,7 cm

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 811104
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Kubek z kolorowym wnêtrzem i uszkiem - 28,00 z³
Indeks: 811143 - jasnoniebieski
Indeks: 811144 - ¿ó³ty
Indeks: 811145 - jasnozielony
Indeks: 811146 - czerwony
Indeks: 811147 - ró¿owy
Indeks: 811149 - czarny
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
20 x 9,7 cm

Kubek bia³y "FINO" De Lux - 25,00 z³
Indeks: 811211
Odporny na mycie w zmywarkach!

Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

wys.: 10,5 cm, œr.: 7,3 cm
300 ml
18 x 7 cm

Kubek bia³y "FINO RONDA" De Lux - 25,00 z³
Indeks: 811212
Odporny na mycie w zmywarkach!

Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

wys.: 10,5 cm, œr.: 7,3 cm
300 ml
18 x 7 cm

Kubek bia³y latte - 25,00 z³

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 811106
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Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

wys.: 10 cm, œr.: 6 cm
300 ml
szablon

tte
a
L ml
3 00

Indeks: 811155 - wnêtrze LOVE
Indeks: 811156 - wnêtrze HAPPY BIRTHDAY
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
20 x 9,7 cm

1

KUBKI

Kubek bia³y z tekstem w œrodku - 30,00 z³

CERAMIKA

Zestaw 2 kubków "AMOR DUO" z uszkiem w kszta³cie serca - 35,00 z³
Indeks: 811127
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
20 x 9,7 cm
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Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :
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KUBKI, FILI¯ANKI
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CERAMIKA

CERAMIKA KUbki , FILI¯ANKI
Kubek FUNNY z uchem w kszta³cie serca - 35,00 z³
Indeks: B101HT-P
Kolor :
Kolor wnêtrza:
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

Bia³y z kolorowym uchem i wnêtrzem
Czerwony, ró¿owy, niebieski
b³yszcz¹ce
wys.: 9,5 cm, œr.: 8 cm
330 ml
19 x 9 cm

Fili¿anka "JAVA" ze spodkiem i ³y¿eczk¹ kpl. 6 szt. - 130,00 z³
Indeks: 811140
Fili¿anka "JAVA" de Lux wraz ze spodkiem i ³y¿eczk¹,
sk³ada siê na bardzo subtelny, a zarazem
praktyczny zestaw. Fili¿anki s¹ w zestawach po 6 sztuk.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 5 cm, œr.: 8 cm
150 ml
20 x 5 cm

Java
de Lux

Fili¿anka bia³a "MINI" De Lux w bia³ym kartoniku - 15,00 z³
Indeks: 811139

www.ksero-kopia.pl

Fili¿anka bia³a do sublimacji "MINI"de Lux przypadnie do gustu wszystkim tym, którzy ceni¹ sobie
styl i elegancjê. Ka¿da fili¿anka jest zapakowana w osobny bia³y kartonik.
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 7,2 cm, œr.: 7,1 cm
200 ml
18 x 7,2 cm

CERAMIKA TALErzE , skarbonki
Talerz o œrednicy 20 cm do sublimacji - 30,00 z³
Indeks: 811201
Talerz o œrednicy 20 cm. Posiada elegancki z³ocony rant.
W komplecie praktyczna plastikowa podstawka.

Kolor :
bia³y ze z³otymi wstawkami
Wykoñczenie : b³yszcz¹ce
œrednica :
200 mm

1

TALERZE, SKARBONKI

CERAMIKA

Talerz o œrednicy 25 cm do sublimacji - 42,00 z³
Indeks: 811202
Talerz o œrednicy 25 cm do sublimacji. Posiada elegancki z³ocony rant.
W komplecie praktyczna plastikowa podstawka.

Kolor :
bia³y ze z³otymi wstawkami
Wykoñczenie : b³yszcz¹ce
œrednica :
250 mm

Skarbonka bia³a do sublimacji - 25,00 z³
Indeks: 811203
Bia³a skarbonka do nadruku sublimacyjnego.
W denku posiada zamykany otwór u³atwiaj¹cy wyjmowanie zawartoœci.

www.ksero-kopia.pl

wys.: 9 cm, œr.: 9 cm
Wymiary :
Pole nadruku : 70 x 180 mm
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P£YTKI
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CERAMIKA P£YTKI
P³ytka nagrobkowa owal 5 x 7,5 cm - 35,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka nagrobkowa owal 7,5 x 10 cm - 40,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka nagrobkowa owal 9 x 12,5 cm - 45,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka nagrobkowa owal 10,5 x 15 cm - 50,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka ceramiczna serce 10 x 10 cm - 40,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka ceramiczna serce 15 x 15 cm - 45,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

P³ytka ornamentowa serce z dziurk¹ 7,5 x 7 cm - 17,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

PrzyjaŸñ

To Najcenniejszy
www.ksero-kopia.pl

SKARB
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SZK£O

KUFLE, KUBKI, SZKLANKI

SZK£O

KUBKI, KUFLE ,SZKLANKI

Kubek szklany szroniony "De Lux" - 25,00 z³
Indeks: 812001
Odporny na mycie w zmywarkach!

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

2

przezroczysty, szroniony
matowe
wys.: 9,7 cm, œr.: 8 cm
300 ml
20 x 9,7 cm

Szklanka szklana "Latte MAX" z polem do nadruku 450 ml - 25,00 z³
Indeks: 812003
przezroczysty z bia³ym polem do nadruku
b³yszcz¹ce
wys.: 15 cm, œr.: 6 cm
450 ml

Zdobienie szk³a metod¹ trawienia
Kufel do piwa - 35,00 z³

e
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M ml
450

Szklanki do piwa kpl. 4szt - 80,00 z³
www.ksero-kopia.pl

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :

11

DESKI KUCHENNE, RAMKI

2

SZK£O

SZK£O DESKI, RAMKI
Szklana deska do krojenia "LEIA" prostok¹tna 285 x 199 mm - 25,00 z³
Indeks: 812010
Deski do krojenia "LEIA" s¹ wykonane z twardego, odpornego na zarysowania,
pokrytego delikatn¹ tekstur¹ szk³a.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

przezroczysty z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 199 mm, szer.: 285 mm, gr.: 4 mm
199 x 285 mm

Szklana deska do krojenia "LEIA" owalna 12 x 15 cm - 25,00 z³
Indeks: 812009
Deski do krojenia "LEIA" s¹ wykonane z twardego, odpornego na zarysowania,
pokrytego delikatn¹ tekstur¹ szk³a.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

przezroczysty z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 120 mm, szer.: 150 mm, gr.: 4 mm
120 x 150 mm (owalna)

Czarna ramka ze szk³em do nadruku - 55,00 z³
Indeks: 812008

www.ksero-kopia.pl

Elegancka plastikowa ramka ze szk³em o rozmiarach 178 x 127 mm.
Szk³o pokryte jest z jednej strony bia³¹ warstw¹ poliestru.
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

przezroczysty z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 127 mm, szer.: 178 mm, gr.: 4 mm
127 x 178 mm

ZDJÊCIE
GRAFIKA
TEKST

METAL KUBKI, TERMOSY, BIDONY
Kubek termiczny stalowy - 45,00 z³
z bia³ym okienkiem do nadruku w bia³ym opakowaniu
Indeks: 813501
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

srebrny z bia³ym okienkiem
b³yszcz¹ce
wys.: 14 cm, œr.: 8,2 cm
300 ml
21 x 8 cm

3

KUBKI, TERMOSY, BIDONY

METAL

Kubek metalowy z karabiñczykiem - 49,00 z³
kolory karabiñczyków: czerwony, czarny, ¿ó³ty, niebieski, zielony
·
Pojemnoœæ : 300 ml
·
Œrednica : 75 mm
·
Wysokoœæ : 90 mm
·
Materia³ : metal

Kubek metalowy emaliowany - 35,00 z³

Twó
j

·
Materia³ korpus - aluminium; nakrêtka - plastik
·
Sugerowane pole nadruku - 190 x 90 mm
·
Pojemnoœæ : 400 ml
·
Wysokoœæ : 170 mm
·
Œrednica : 65 mm
·
Kolor :
bia³y z czarn¹ nakrêtk¹

nadr
uk

Bidon turystyczny aluminium bia³y 500 ml - 39,00 z³

Bardzo wysoka jakoœæ pow³oki poliestrowej i ciekawy, doskonale wszystkim
znany wygl¹d. Ka¿dy kubek pakowany jest w osobny bia³y kartonik.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pojemnoœæ :
Pole nadruku :

Bia³y, niebieski, czerwony
b³yszcz¹ce
wys.: 8 cm, œr.: 8,6 cm
200 ml
18 x 6 cm

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 813503
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3

METAL

PUDE£KA, WIZYTÓWKI

METAL pude³ka , wizytówki
Pude³ko metalowe SERCE z blach¹ do nadruku - 45,00 z³
Indeks: 813504
Wykonane z aluminium pude³ko w kszta³cie serca.
Na wierzchu pokrywki znajduje siê miejsce na wklejenie
zadrukowanej blaszki aluminiowej.

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

aluminium
srebrny
138 mm x 138 mm x 54 mm
szablon

Wizytówki metalowe aluminium

SE
R

·
jednostronne 1szt. - 3,00 z³
·
dwustronne 1szt. - 4,50 z³
MA
TE
R

(minimalne zamówienie 10 szt.)
Kolor :
z³ote, srebrne
Wymiary : 85 mm x 55 mm
Zbigniew Pazik
W£AŒCICIEL / OWNER

www.ksero-kopia.pl

tel:+48 58 765 02 40
e-mail:ksero-kopia@o2.pl
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Ksero-Kopia s.c.
ul.B.Krzywoustego 49
80-360 Gdañsk
NIP: 584-23-22-770
www.ksero-kopia.pl

JN

E

TWORZYWA SZTUCZNE
Podk³adka pod mysz "FINA" - 22,00 z³
Indeks: 815703
Podk³adka "FINA" posiada wymiary standardowej podk³adki pod mysz.
Od spodu wykonana jest z antypoœlizgowej gumy, co znacz¹co zwiêksza komfort pracy.
Mo¿e byæ zadrukowana na ca³ej powierzchni.

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

4

PODK£ADKI POD MYSZ

TWORZYWA SZTUCZNE

poliester
czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 190 mm, szer.: 220 mm, gr.: 3 mm
180 x 220 mm

Podk³adka pod mysz "GROSA" - 26,00 z³
Indeks: 815702
Podk³adka "GROSA" posiada wymiary standardowej podk³adki pod mysz. Mo¿e byæ zadrukowana
na ca³ej powierzchni. Zwiêkszona do 5-ciu milimetrów gruboœæ zapewnia lepsz¹
amortyzacjê i wiêkszy komfort u¿ytkowania.

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

latte
terp
s
e
W

poliester
czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 190 mm, szer.: 220 mm, gr.: 5 mm
180 x 220 mm

Podk³adka pod mysz "FINA RONDA" - 22,00 z³
Indeks: 815704
Okr¹g³a podk³adka "FINA RONDA" od spodu wykonana jest z antypoœlizgowej gumy,

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

poliester
czarny z bia³ym polem do nadruku
œr. 180 mm
ko³o o œrednicy 180 mm

www.ksero-kopia.pl

co znacz¹co zwiêksza komfort pracy. Mo¿e byæ zadrukowana na ca³ej powierzchni.
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PODK£ADKI POD MYSZ, FOTOPLEXI, PLECAKI

4

TWORZYWA SZTUCZNE
Podk³adka pod mysz "FINA IERTE" - 22,00 z³
Indeks: 815705
Podk³adka "FINA IERTE" w kszta³cie serca to idealny produkt dla zakochanych!
Od spodu wykonana jest z antypoœlizgowej gumy, co znacz¹co zwiêksza komfort pracy.
Mo¿e byæ zadrukowana na ca³ej powierzchni.

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

poliester
czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 180 mm, szer.: 180 mm, gr.: 3 mm
180 x 180 mm (kszta³t serca)

Fotoplexi do nadruku z metalow¹ podpórk¹ - 80,00 z³
Indeks: 815905
Fotoplexi o gruboœci 10 mm. Na³o¿ona po jednej stronie bia³a pow³oka umo¿liwia
wysokiej jakoœci zadruk. W komplecie znajduje siê wkrêcana metalowa podstawka.

Materia³ :
Kolor :

szk³o akrylowe
przezroczysty

Wymiary :
Pole nadruku :

wys.: 110 mm, szer.: 110 mm, gr.: 10 mm
110 x 110 mm

Plecak dzieciêcy "TORI" - 90,00 z³
Indeks: 814801- czerwony
Indeks: 814802- niebieski
Indeks: 814807- ró¿owy
Plecak dzieciêcy "TORI" z odczepian¹ klapk¹ do nadruku. Posiada jedn¹ du¿¹ komorê, kieszonkê z przodu
(pod klapk¹ do nadruku) oraz po jednej kieszonce na bokach na telefon i na butelkê.
Plecak ma regulowane rami¹czka dziêki czemu nadaje siê dla dzieci w ró¿nym wieku.

www.ksero-kopia.pl

Wymiary :
wys.: 300 mm, szer.: 260 mm, gr.: 90 mm
Pole nadruku : 25 x 20 cm
Waga :
250 g

16

Twój
nadruk
zdjêcie

tekst

4

PLECAKI

TWORZYWA SZTUCZNE
Plecak p³ócienny "KAVI" - 55,00 z³
Indeks: 814803- zielony
Indeks: 814804- czerwony
Plecak p³ócienny "KAVI" z klapk¹ do nadruku. Plecak posiada regulowane
rami¹czka dziêki czemu mog¹ go nosiæ zarówno dzieci jak i doroœli.
Workowaty kszta³t sprawia, ¿e plecak jest bardzo pojemny.
Idealnie nadaje siê na wszelkiego rodzaju wycieczki.

Wymiary :
wys.: 230 mm, szer.: 160 mm, gr.: 180 mm
Pole nadruku : 16 x 23 cm

Plecak "MILO" - 55,00 z³
Indeks: 814806- czarny
Indeks: 814805- be¿owy
Plecak "MILO" posiada regulowane rami¹czka dziêki czemu
mog¹ go nosiæ zarówno dzieci jak i doroœli. Workowaty kszta³t
sprawia, ¿e plecak mimo ma³ego rozmiaru jest bardzo pojemny.

Wymiary :
Pole nadruku :

MIEJSCE
DO

NADRUKU

wys.: 240 mm, szer.: 150 mm gr.: 90 mm
15 x 11 cm

Plecak ze sznurkami "LINEN" - 55,00 z³
Indeks: 814905
Seria LINEN zosta³a stworzona w oparciu o materia³ poliestrowy, który dziêki odpowiedniemu
splotowi w³ókien wygl¹dem, kolorem i odczuciem przypomina naturalny len.
Produkty z serii LINEN doskonale wpisuj¹ siê w dzisiejsze trendy!

Plecak ze sznurkami "LINEN" to doskona³y wybór zarówno dla m³odszych jak i starszych u¿ytkowników.

Szerokoœæ : 340 mm
Wysokoœæ : 430 mm
Kolor :
be¿owy

www.ksero-kopia.pl

Komora plecaka zamykana jest na œci¹gaj¹cy sznurek, który jednoczeœnie pe³ni funkcjê rami¹czek. Nadruk
sublimacyjny mo¿liwy jest na ca³ej powierzchni produktu.
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PLECAKI, NOTESY, TERMINARZE

4

TWORZYWA SZTUCZNE
Plecak "LINEN" - 59,00 z³
Indeks: 814906
Plecak "LINEN" posiada w œrodku jasn¹, ³atw¹ w czyszczeniu poszewkê z dodatkow¹ ma³¹ kieszonk¹.
G³ówna komora zamykana jest na œci¹gaj¹cy sznurek w kolorze plecaka. Nadruk mo¿liwy jest na ca³ej
powierzchni produktu.

Szerokoœæ : 340 mm
Wysokoœæ : 340 mm
Gruboœæ : 200 mm

Notes czarny "MEMO" du¿y - 35,00 z³
Indeks: 815804
Notes do nadruku to produkt, który przypadnie do gustu zarówno m³odszym u¿ytkownikom,
dla których bêdzie on ciekawym gad¿etem, jak równie¿ dojrzalszym,
chc¹cym posiadaæ personalizowany i nadal elegancki przedmiot codziennego u¿ytku.

Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 230 mm, szer.: 148 mm, gr.: 20 mm
14,5 x 23 cm

Notes czarny "MEMO" ma³y - 25,00 z³
Indeks: 815803
Kolor :
czarny z bia³ym polem do nadruku
Wymiary :
wys.: 110 mm, szer.: 90 mm, gr.: 10 mm
Pole nadruku : 10,5 x 9 cm

CE
S
J
E
MI
NA DRUK
NA

Terminarz "ELEGANT" czarny - 72,00 z³
Indeks: 815917

www.ksero-kopia.pl

Czarny terminarz z eko skóry wyposa¿ony w miejsce na d³ugopis oraz wizytówki. Produkt posiada
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wymienny wk³ad, który mo¿na spersonalizowaæ wed³ug potrzeb - mo¿liwoœæ w³asnorêcznego
oznaczenia miesiêcy. Standardowe wymiary wk³adu pozwalaj¹ na d³ugoletnie u¿ytkowanie.

Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 195 mm, szer.: 135 mm, gr.: 20 mm
19 x 12 cm

Saszetka z zamkiem i klapk¹ "INKA" - 32,00 z³
Indeks: 815916
Czarna saszetka z bia³¹ klapk¹ do sublimacji. Posiada dwie kieszonki zapinane na zamek.
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 105 mm, szer.: 185 mm, gr.: 20 mm
10,5 x 18,5 cm

Portfel damski skóropodobny "BOK" - 55,00 z³

4

SASZETKI, PORTFELE

TWORZYWA SZTUCZNE

Indeks: 815903
Elegancki, skóropodobny portfel damski. To bardzo czêsto wybierany personalizowany produkt
codziennego u¿ytku. Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u imituj¹cego skórê posiada zapinan¹ na zatrzask,
tekstyln¹ klapkê wykonan¹ z poliestru doskonale nadaj¹c¹ siê do zadruku.

Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 105 mm, szer.: 185 mm, gr.: 20 mm
10,5 x 18,5 cm

ZAD
R

UK Ó
J MN

IE

Portfel mêski skóropodobny "BOK" - 29,00 z³
Indeks: 815904
Elegancki, skóropodobny portfel mêski. To bardzo czêsto wybierany personalizowany produkt
codziennego u¿ytku. Wykonany z wysokiej jakoœci materia³u imituj¹cego skórê posiada zapinan¹ na zatrzask,
tekstyln¹ klapkê wykonan¹ z poliestru doskonale nadaj¹c¹ siê do nadruku.

Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
wys.: 105 mm, szer.: 120 mm, gr.: 20 mm
9 x 12 cm

Indeks: 815909- czerwony
Indeks: 815910- czarny
Indeks: 815911- be¿owy

ZDJÊC
IE
GRAFIK
A
TEKST

Portfel uniwersalny. Zapinany na zatrzask, a wewnêtrzna kieszeñ na zamek.
W œrodku posiada wiele funkcjonalnych przegródek.

Wymiary :
Pole nadruku :

wys.: 105 mm, szer.: 120 mm, gr.: 20 mm
9 x 12 cm

www.ksero-kopia.pl

Portfel uniwersalny - 45,00 z³

19

PORTFELE, KOSMETYCZKI, TORBY TERM., ETUI NA TEL.

4

TWORZYWA SZTUCZNE
Portfelik dzieciêcy "NEO" - 35,00 z³
Indeks: 815915- ró¿owo-fioletowy
Indeks: 815914- niebiesko-zielony
Portfelik dzieciêcy z polem do nadruku sublimacyjnego. Du¿a kieszeñ zapinana jest na rzep,
a ma³a kieszonka z przodu na zamek. Dodatkowo z ty³u znajduje siê przezroczysta kieszonka na zamek.
Portfelik posiada sznureczek o d³ugoœci 80 cm, dziêki czemu mo¿na go zawiesiæ na szyi lub ramieniu.

Wymiary :
Pole nadruku :

wys.: 100 mm, szer.: 125 mm, gr.: 10 mm
9,5 x 11,5 cm

Damska kosmetyczka - 32,00 z³
Indeks: 815912- srebrna
Indeks: 815913- z³ota

ZD
GR JÊC
IE
A
TE FIKA
KS
T

Srebrna damska kosmetyczka jest wykonana z miêkkiego, b³yszcz¹cego materia³u.
Przyczepiana na rzep wierzchnia strona s³u¿y do nadruku. Posiada wygodne zapiêcie magnetyczne.

Szerokoœæ : 200 mm
Wysokoœæ : 100 mm

Torba termiczna na butelkê "NEO FLASKE" - 22,00 z³
Indeks: 815801
Torby neoprenowe wykonane s¹ z nowoczesnego,
miêkkiego, ³atwego w czyszczeniu i piêknie
oddaj¹cego nadrukowane barwy materia³u.

Kolor :
bia³y z czarnymi lamówkami
Wymiary : 400 x 165 mm

Etui do smartfonów "NEO TEL" - 15,00 z³

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 815802
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Neoprenowe etui do smartfonów "NEO TEL" do zadruku. Etui posiada uniwersalny rozmiar
oraz eleganckie wykoñczenie. Doskonale chroni telefon, a dziêki nadrukowi staje siê unikatowe.
Produkty neoprenowe wykonane s¹ z nowoczesnego,
miêkkiego, ³atwego w czyszczeniu i piêknie oddaj¹cego
nadrukowane barwy materia³u.

bia³y z czarnymi lamówkami
Kolor :
Wymiary : 130 x 75 mm

Os³onka przeciws³oneczna do samochodu "VISOR" 2 szt. - 28,00 z³
Indeks: 814704
Os³onka przeciws³oneczna do samochodu "VISOR".
W komplecie znajduj¹ siê 2 sztuki wraz z przyssawkami mocuj¹cymi.

Kolor :
Obramowania :
Wymiary :

bia³y
czarne
39 x 43 cm

Torba na ramiê czarna ma³a 17 x 6 x 19 cm - 33,00 z³
Indeks: 814204
Bardzo praktyczna Torba na ramiê . Przednia klapa zapinana
na wygodny zatrzask. Regulowana d³ugoœæ paska.

Kolor :
czarny z bia³ym polem
Szerokoœæ : 170 mm
Wysokoœæ : 190 mm
60 mm
Gruboœæ :

4

OS£ONKA PRZECIW S£ONECZNA,TORBY

TWORZYWA SZTUCZNE

Torba na ramiê czarna du¿a 30 x 7 x 30 cm - 52,00 z³
Indeks: 814203
Torba na ramiê, w wiêkszym rozmiarze. Wewnêtrzna przegroda
zapinana na zamek. Przednia klapa zapinana na wygodny zatrzask.
Regulowana d³ugoœæ paska.

TORBA

która pomieœci
wszyskie kobiece

skarby

Wytrzyma³a torba na zakupy "EKO" - 15,00 z³
Indeks: 814201
Praktyczna i wytrzyma³a polipropylenowa Torba na zakupy.
Struktura materia³u przypomina czerpany len.
Mo¿liwoœæ pe³nego zadruku z obydwu stron.

Szerokoœæ :
Wysokoœæ :

380 mm
400 mm

TORBA

TWOIM
NADRUKIEM
Z

www.ksero-kopia.pl

Kolor :
czarny z bia³ym polem
Szerokoœæ : 300 mm
Wysokoœæ : 300 mm
Gruboœæ :
70 mm
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TORBY

4

TWORZYWA SZTUCZNE
Torba do nadruku "INKOP" - 15,00 z³
Indeks: 814207
Bia³a torba na zakupy wykonana z miêkkiego materia³u. Przyjemna w dotyku,
wytrzyma³a i ³atwa do prania. Ka¿da sztuka pakowana jest pojedynczo
w praktycznym i chroni¹cym od zabrudzeñ opakowaniu.
Mo¿liwoœæ pe³nego zadruku z obydwu stron.

Szerokoœæ :
Wysokoœæ :

370 mm
420 mm

Torba do nadruku z d³ugimi uszami "INKOP INTRA" - 17,00 z³
Indeks: 814208
Bia³a torba na zakupy z d³ugimi uszami wykonana z miêkkiego materia³u.
Przyjemna w dotyku, wytrzyma³a i ³atwa do prania. Ka¿da sztuka pakowana
jest pojedynczo w praktycznym i chroni¹cym od zabrudzeñ opakowaniu.
Mo¿liwoœæ pe³nego zadruku z obydwu stron.

Szerokoœæ :
Wysokoœæ :

370 mm
420 mm

Torba na ramiê "LINEN" - 55,00 z³
Indeks: 814907
Bardzo pojemna Torba na ramiê "LINEN" z szerokim dnem i bokami.
U do³u i na brzegach wykoñczona jest czarnym materia³em,
z którego wykonane s¹ równie¿ paski na ramiê.

Szerokoœæ :
Wysokoœæ :

310 mm
490 mm

www.ksero-kopia.pl

Torba na zakupy "LINEN" - 35,00 z³
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Indeks: 814908
Bardzo pojemna Torba na zakupy "LINEN" z szerokim dnem i bokami.

Szerokoœæ :
Wysokoœæ :

420 mm
380 mm

KARTON

5

PUZZLE

KARTON

Puzzle b³yszcz¹ce 110 elementów - 21,00 z³
Indeks: 817103
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy
s¹ precyzyjnie wyciête i dobrze spasowane.

Liczba elementów : 110
wys.: 190 mm, szer.: 240 mm
Wymiary :

Puzzle b³yszcz¹ce 96 elementów - 25,00 z³
Indeks: 817101
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy
s¹ precyzyjnie wyciête i dobrze spasowane.

Liczba elementów : 96
Wymiary :
wys.: 190 mm, szer.: 280 mm

Puzzle b³yszcz¹ce 35 elementów - 25,00 z³
Indeks: 817102
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy
s¹ precyzyjnie wyciête i dobrze spasowane.

Liczba elementów : 35
Wymiary :
wys.: 190 mm, szer.: 280 mm

Puzzle b³yszcz¹ce 30 elementów - 21,00 z³

Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy
s¹ precyzyjnie wyciête i dobrze spasowane.

Liczba elementów : 30
Wymiary :
wys.: 190 mm, szer.: 240 mm

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 817105
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PUZZLE, PODSTAWKI POD KUBEK

5

KARTON
Puzzle b³yszcz¹ce serce 64 elementy - 25,00 z³
Indeks: 817106
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy
s¹ precyzyjnie wyciête i dobrze spasowane.

Liczba elementów :
Wymiary :

Podstawka pod kubek b³yszcz¹ca 85 x 85 mm op. 6 szt. - 24,00 z³
Indeks: 817201
Podstawka pod kubek kartonowa b³yszcz¹ca 85 x 85 mm do jednostronnego nadruku.
Podstawki pod kubek to niezwykle u¿yteczne przedmioty codziennego u¿ytku, stosowane
wszêdzie tam, gdzie istnieje potrzeba ochrony mebli: w domu, biurze czy restauracji.
Z odpowiednim nadrukiem stanowi¹ znakomite uzupe³nienie wystroju wnêtrza.
Podstawka pod kubek stanowi równie¿ doskona³e uzupe³nienie kubka lub fili¿anki z nadrukiem.

www.ksero-kopia.pl

Kolor :
Wymiary :
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64
wys.: 197 mm, szer.: 245 mm

bia³y
85 mm x 85 mm x 3 mm

WZNIEÚ SiÆ NA WYÝSZY POZIOM

DREWNO
Pilœniowa podstawka pod kubek "UNISUB" 1 szt - 9,50 z³
Indeks: 816201
Pilœniowa podstawka pod kubek "UNISUB". Wykonana z twardego
drewna pilœniowego wysokiej jakoœci i trwa³oœci jest pokryta bia³¹,
b³yszcz¹c¹ pow³ok¹ UNISUB. Nadruk na podstawce cechuje siê niezwykle
¿ywymi i nasyconymi kolorami z zachowaniem najdrobniejszych szczegó³ów.
Podstawka pod kubek mo¿e stanowiæ doskona³e uzupe³nienie
dla zadrukowanego kubka lub fili¿anki.

Kolor :
Wymiary :

bia³y
90 mm x 90 mm x 4 mm

Szkatu³ka z p³ytk¹ ceramiczn¹ do nadruku - 65,00 z³
Indeks: 816303- czarna
Indeks: 816301- br¹zowa
Indeks: 816302- zielona

6

PODSTAWKI POD KUBEK, SZKATÓ£KI

DREWNO

Jedyne w swoim rodzaju pude³ka do przechowywania drobiazgów, charakteryzuj¹ce siê
szlachetnym wykoñczeniem. Wykonane z wysokiej jakoœci drewna, lakierowane dla
podkreœlenia jego struktury. W œrodku wy³o¿one miêkkim materia³em.
Na wieczku p³ytka ceramiczna do wykonania nadruku.

Personalizowana Szkatu³ka
na wyj¹tkowy prezent
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Wymiary :
138 mm x 138 mm x 54 mm
Pole nadruku : 108 mm x 108 mm
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ZEGARY

7

P£YTA MDF

P£YTA MDF

ZEGARY

Zegar wisz¹cy okr¹g³y - 52,00 z³
Mo¿na zadrukowaæ
ca³¹ powierzchniê

Indeks: 815519

Precyzyjnie wyciêta, bia³a p³yta z wysokiej jakoœci materia³u MDF pokryta doskonale
oddaj¹c¹ kolory pow³ok¹ do nadruku. W komplecie znajduje siê mechanizm zasilany bateri¹,
zawieszka oraz komplet wskazówek.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
œr.: 190 mm, gr.: 3 mm

Zegar wisz¹cy "Kwadrat" - 52,00 z³
Indeks: 815510
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

foto
tekst

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 190 mm, szer.: 190 mm, gr.: 3 mm

Zegar wisz¹cy "Pies" - 52,00 z³
Indeks: 815511
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 180 mm, szer.: 220 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

Zegar wisz¹cy "Kot" - 52,00 z³
www.ksero-kopia.pl

Indeks: 815512
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 180 mm, szer.: 220 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

Zegar stoj¹cy "Ma³pa" - 64,00 z³
Indeks: 815517
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 190 mm, szer.: 220 mm gr.: 3 mm

7

ZEGARY

P£YTA MDF

foto
tekst

Zegar stoj¹cy "Kot" - 64,00 z³
Indeks: 815518
bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 190 mm, szer.: 220 mm gr.: 3 mm

foto
tekst

Cz³owiek
jest takim zegarem,
który siê ci¹gle spóŸnia, choæ
zawsze siê œpieszy.
W³adys³aw Grzeszczyk

www.ksero-kopia.pl

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
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WIESZAKI

7

P£YTA MDF

P£YTA MDF

WIESZAKI

Mini wieszak MDF do nadruku. Wzór "Niebieski" - 34,00 z³
Indeks: 815501
Precyzyjnie wyciêta, bia³a p³yta z wysokiej jakoœci materia³u MDF
pokryta doskonale oddaj¹c¹ kolory pow³ok¹ do nadruku.
W komplecie znajduj¹ siê trzy niebieskie, wkrêcane ko³eczki.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 110 mm, szer.: 200 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

Mini wieszak MDF do nadruku. Wzór "Ró¿owy" - 34,00 z³
Indeks: 815502
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 110 mm, szer.: 200 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

Mini wieszak MDF do nadruku. Wzór "Czerwony" - 34,00 z³
Indeks: 815503
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 110 mm, szer.: 200 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

Mini wieszak MDF do nadruku. Wzór "¯ó³ty" - 34,00 z³

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 815516
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 110 mm, szer.: 200 mm, gr.: 3 mm

foto
tekst

TEKSTYLIA
Œciereczka z mikrofibry do okularów "BOKII" - 15,00 z³
Indeks: 814703
Wykonana z miêkkiej mikrofibry, doskonale nadaje siê do czyszczenia wra¿liwych
na zarysowania przedmiotów, takich jak okulary, smartfony czy tablety.
Œciereczki mog¹ byæ prane w temperaturze do 40 stopni
bez obawy o utratê kszta³tu lub jakoœci nadruku.

Kolor :
Wymiary :

8

ŒCIERECZKI, CHUSTY

TEKSTYLIA

bia³y
15 x 18 cm

Chusta trójk¹tna "RUBA" - 20,00 z³
Indeks: 814701
Chusta mo¿e byæ prana w temperaturze do 40 stopni
bez obawy o utratê kszta³tu lub jakoœci nadruku.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y
matowe
90 x 63 x 63 cm

Chusta trójk¹tna at³asowa bia³a - 25,00 z³
Indeks: 814702
Chusta mo¿e byæ prana w temperaturze do 40 stopni
bez obawy o utratê kszta³tu lub jakoœci nadruku.

bia³y
at³asowe
90 x 63 x 63 cm
www.ksero-kopia.pl

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
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TEKSTYLIA
Bia³y fartuszek do nadruku "PINY" - 25,00 z³
Indeks: 814401N
Mo¿e s³u¿yæ jako personalizowana odzie¿ kuchenna lub
zabawny gad¿et reklamowy. Odporny na pranie w wysokiej
temperaturze oraz czyszczenie chemiczne.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

SMAKUJE

bia³y
matowe
59 x 73 cm

GDY

BABCIA

SABINKA
GOTUJE

Œliniaczek z ¿ó³t¹ lamówk¹ - 20,00 z³
Indeks: 814501
Miêkkie wykoñczenie, antystatyczny i antyalergiczny
materia³ wykoñczony ¿ó³t¹ lamówk¹.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z ¿ó³t¹ lamówk¹
matowe
24 x 24 cm

Krawat "SOLMIO" d³. 144 cm, szer. 10 cm bia³y - 20,00 z³
RP
LIW
Y

Indeks: 814170
CIE

Wykonany z miêkkiego, dobrze uk³adaj¹cego siê materia³u.
Idealny zw³aszcza na imprezy i spotkania towarzyskie.

Y
UCZYNN

FARTUSZKI, ŒLINIACZKI, KRAWATY, WORKI

8

ITY
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POMOCNY

PRACOWITY
WYR UCZYNNY
OZU
MIA£Y
Y
LIW
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O
TR

I Komunia Œwiêta

bia³y
matowe
10 x 144 cm

WIECZÓR
KAWALERSKI

PIOTRA

ANY

WY ROZU MIA£Y

Y
ZARADN

KO

KOCH

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

CH
A
N
Y

ZARADNY

CIERPLIWY

LIW Y

Adrian
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T RO SK

SUPER
TATA

POMOCN
Y

MÓJ

TATA

Worek na kapcie "SEK" do sublimacji - 20,00 z³

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 814205

30

Jest to produkt skierowany g³ównie do m³odszych u¿ytkowników. Starannie uszyty
z wytrzyma³¹ niebiesk¹ tasiemk¹. Worek jest bardzo wytrzyma³y,
mo¿e byæ prany w wysokiej temperaturze oraz czyszczony chemicznie.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z niebiesk¹ tasiemk¹
matowe
36 x 42 cm

Kapcie

Luizki

TEKSTYLIA

POSZEWKI

Poszewka do nadruku - 30,00 z³
Indeks: 814301 - bia³a matowa
Indeks: 814302 - bia³a satynowa "ATANI"
Indeks: 814305 - pluszowa "IDO"
Indeks: 814304 - bia³a serce
Indeks: 814308 - piesek
Indeks: 814306 - chmurka
Indeks: 814307 - królik
Indeks: 814311 - czerwona
Indeks: 814310 - niebieska
Indeks: 814309 - kwadratowa z sercem
Indeks: 814316 - ramka
Indeks: 814317 - "White love"
Indeks: 814318 - "Red love"
Indeks: 814320 - maluch niebieska
Indeks: 814319 - maluch ró¿owa
Indeks: 814312 - serce ró¿owa
Indeks: 814313 - serce niebieska
Indeks: 814314 - serce bobo kwadrat
Indeks: 814315 - serce bobo kwiat
Indeks: 814901 - lniana kwadratowa
Indeks: 814902 - lniana serce

Twój
k
Nadru

8

POSZEWKI, PODUSZKI

TEKSTYLIA

Wymiary : 38 x 38 cm
50 g
Waga :
Poszewka mo¿e byæ prana w temperaturze do 40 stopni bez obawy o utratê kszta³tu lub jakoœci nadruku.
Poszewka jest zapinana na zamek.

Poduszka jasiek (wk³ad do poszewek kwadratowych) - 15,00 z³
Indeks: 825001
poliester
bia³y
370 x 370 mm

Poduszka serce (wk³ad do poszewek w kszta³cie serca) - 15,00 z³
Indeks: 825003
Materia³ :
Kolor :
Wymiary :

poliester
bia³y
400 x 400 mm

www.ksero-kopia.pl

Materia³ :
Kolor :
Wymiary :
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PLUSZAKI, MASKOTKI

8

TEKSTYLIA

TEKSTYLIA

PLUSZAKI

Miœ w koszulce do nadruku "BERI" - 45,00 z³
Indeks: 818103
Miœ "BERI" to niezwykle popularny gad¿et reklamowy! Koszulka w któr¹ ubrany jest miœ
doskonale nadaje siê do zadruku technologi¹ sublimacji.

Kolor :
Wymiary misia :
Wymiary koszulki :
Pole nadruku :

kremowy z bia³¹ koszulk¹
170 x 200 x 150 mm
wys.: 80 mm, szer.: 160 mm
11 x 6 cm

www.ksero-kopia.pl
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TEKSTYLIA

PROPORCZYKI

Proporczyki mog¹ byæ prane w temperaturze do 40 stopni.

Proporczyk Flaga, czerwone wykoñczenie - 20,00 z³

8

PROPORCZYKI

TEKSTYLIA

Indeks: 814601
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z czerwonym obszyciem
satynowe
20 x 12 cm

Proporczyk prostok¹t, czerwone wykoñczenie - 20,00 z³
Indeks: 814603
Bia³y proporczyk z czerwon¹ obwódk¹ i frêdzlami.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z czerwonym obszyciem
satynowe
20 x 12 cm

KASZEBE

Proporczyk bia³a flaga - 20,00 z³
Indeks: 814602
Bia³y proporczyk z bia³¹ obwódk¹ z trójk¹tnym zakoñczeniem.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z bia³ym obszyciem
satynowe
20 x 13 cm

Proporczyk bia³y Prostok¹t - 20,00 z³

Bia³y proporczyk z bia³¹ obwódk¹ i frêdzlami.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :

bia³y z bia³ym obszyciem
satynowe
20 x 13 cm

FCBARCELONA

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 814604
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8

TEKSTYLIA

KOSZULKI POLIESTER

TEKSTYLIA

KOSZULKI (materia³ poliester)

Do nadruku metod¹ sublimacji
Marka "TEXGRAW" jest mark¹ stworzon¹ dla po³¹czenia dwóch elementów. Pierwszym jest
doskona³y materia³ mi³y w dotyku, przyjemny w u¿ytkowaniu, doskonale uk³adaj¹cy siê na ciele.
Koszulki z niego wykonane mo¿na praæ w temperaturze do 90°C bez obaw o utratê koloru i fasonu.
Drugim jest mo¿liwoœæ nadrukowania dowolnego projektu graficznego (grafiki i zdjêæ)
metod¹ sublimacji. Wielkoœæ zadruku jest nieograniczona, pozwalaj¹c tworzyæ oryginalne ubrania.
Nadruk jest niewyczuwalny w dotyku i trwa³y (zachowuj¹c swój wygl¹d przez ca³y okres ¿ycia produktu).
Niezmiennie od wielu lat znajduje uznanie zarówno wœród klientów detalicznych,
jak równie¿ biznesowych, tworz¹cych na bazie naszych koszulek wysokiej jakoœci odzie¿ reklamow¹.
Koszulki zapakowane s¹ w opakowania foliowe z zamkniêciem wielorazowego u¿ytku.
Wszystkie koszulki maj¹ metki œwiadcz¹ce o u¿yciu do ich produkcji materia³ów najwy¿szej jakoœci.

Koszulki MAIA 200 - od - 30,00 z³
Zbigniew

Koszulki MAIA 200 swoj¹ nazwê zawdziêczaj¹ zwiêkszonej
do 200 g/m2 gramaturze materia³u, z którego s¹ uszyte.
Grubszy materia³ sprawia, ¿e koszulka nie przeœwituje,
a nadrukowane projekty zachowuj¹ g³êbsze kolory. Koszulki s¹
dostêpne w wersji damskiej oraz mêskiej. Materia³ poliester.

GRZYBIARZ
ROKU

19
20

Koszulki MAIA AKTIV - od - 35,00 z³
Koszulki MAIA AKTIV wykonane s¹ ze specjalnej, znanej
z odzie¿y dla sportowców, odmiany materia³u TEXGRAW.
Dziêki swojej strukturze ³atwo odprowadza wilgoæ i zapewnia
komfortowe u¿ytkowanie podczas aktywnoœci fizycznej. Elastyczny
materia³ zachowuje fason nawet po d³ugim czasie u¿ytkowania.
W naszej ofercie znajduj¹ siê koszulki zarówno o kroju
damskim jak i mêskim. Materia³ poliester.

15

ARTUR

15

Koszulki POLO - od - 30,00 z³
Koszulka bia³a z krótkim rêkawem i ko³nierzykiem.
Wysoka gramatura (220 g/m2), elegancki krój i ko³nierzyk zapinany
na guziki sprawiaj¹, ¿e sprawdza siê wszêdzie tam, gdzie potrzebna jest
personalizowana odzie¿ wysokiej jakoœci. Ka¿da koszulka zapakowana
jest w osobne foliowe opakowanie. Krój unisex. Materia³ poliester.

Szef

kuchni
Smaczna

Rybka

Koszulki JUNIOR - od - 25,00 z³
www.ksero-kopia.pl

Koszulki MAIA JUNIOR s¹ uszyte z myœl¹ o m³odszych u¿ytkownikach.
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Uniwersalny krój sprawia, ¿e pasuj¹ one zarówno dziewczynkom
jak i ch³opcom. Wykonane z materia³u TEXGRAW
o gramaturze 160 g/m2 doskonale nadaj¹ siê do nadruku sublimacyjnego.
Koszulki s¹ dostêpne w trzech rozmiarach. Materia³ poliester.

TWOJA

GRAFIKA

TEKSTYLIA

8

KOSZULKI BAWE£NA

TEKSTYLIA

KOSZULKI (materia³ bawe³na, poliester)

Do nadruku metod¹ flex , flock - od - 35,00 z³
Projekt nale¿y przygotowaæ w formie wektorowej, nastêpnie wycina siê go na ploterze tn¹cym
ze specjalnej jedno kolorowej folii flex. Projekt mo¿e byæ kilku kolorowy bez przejœæ tonalnych.
Wówczas wycina siê go z kilku kolorów folli. Gotowy obraz wgrzewa siê w materia³
w wysokiej temperaturze. Nadruk jest bardzo trwa³y. Znosi wysokie temperatury prania
(wg producenta nawet do 80ºC).
Folia flex idealnie sprawdzi siê np. przy jedno b¹dŸ dwukolorowych logotypach, napisach, cyfrach.
Mo¿e byæ stosowana zarówno na tkaninach bawe³nianych, poliestrowych jak i ich mieszankach
z dodatkiem wiskozy, akrylu, itp. Na foliê nale¿y uwa¿aæ podczas prasowania,
¿elasko nie mo¿e bowiem bezpoœrednio zetkn¹æ siê z foli¹.

Do nadruku metod¹ subli flex - od - 35,00 z³
Technika ta ³¹czy w sobie dwie metody i polega na wydrukowaniu projektu na specjalnej folii,
wyciêciu ploterem, i nastêpnie w grzaniu go w materia³ w wysokiej temperaturze.
Metoda ta nadaje siê do ma³ych logotypów wielokolorowych trudnych do wykonania metod¹ flex.
Nie stosuje siê tej metody do du¿ych projektów na koszulki, poniewa¿ folia nie przepuszcza
powietrza, a wiêksza powierzchnia nadruku mo¿e wp³ywaæ na mniejsz¹ elastycznoœæ materia³u.

ROKSANY
12.12.2020

Zaprojektuj
w³asn¹

Koszulkê

BYK

S ERW IS
ROW EROW Y

ADRIAN

Je¿d¿ê
Lubiê
20.04-22.05
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BRELOKI PLASTIKK

9

BRELOKI

BRELOKI
Brelok plastikowy prostok¹tny matowy dwustronny - 9,00 z³
z czarnym rantem 48 x 68 mm, gr. 5 mm "RB011"
Indeks: 815318
Metalowa zawieszka w komplecie.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
wys.: 48 mm, szer.: 68 mm, gr.: 5 mm
48 x 68 mm

Brelok plastikowy owalny matowy dwustronny - 9,00 z³
48 x 68 mm, gr. 5 mm "RB016"
Indeks: 815305
Metalowa zawieszka w komplecie.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
wys.: 48 mm, szer.: 68 mm, gr.: 5 mm
48 x 68 mm (owalne)

Brelok plastikowy okr¹g³y matowy dwustronny - 7,00 z³
œr. 39 mm, gr. 5 mm "RB002"
Indeks: 815303

www.ksero-kopia.pl

Metalowa zawieszka w komplecie.
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
œr. 39 mm, gr.: 5 mm
œr. 39 mm (ko³o)

LY
L
O
M

Brelok plastikowy "UNISUB" Serce - 17,00 z³
Indeks: 815308
B³yszcz¹cy dwustronny 64 x 64 mm, gr. 3,5 mm.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

Moja
Wal
enty
nka

bia³y
B³yszcz¹ce
wys.: 64 mm, szer.: 64 mm, gr.: 3,5 mm
64 x 64 (serce) mm

9

BRELOKI PLASTIK

BRELOKI

Brelok "UNISUB" okr¹g³y b³yszcz¹cy dwustronny - 17,00 z³
Indeks: 815309
B³yszcz¹cy dwustronny œr. 63 mm.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
œr.: 63 mm, gr.: 3 mm
ko³o o œr. 63 mm

Brelok "UNISUB" kwadrat b³yszcz¹cy dwustronny - 17,00 z³
Indeks: 815310
B³yszcz¹cy dwustronny kwadratowy 57 x 57 mm, gr. 3 mm.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 57 mm, szer.: 57 mm, gr. 3 mm
57 x 57 mm

Brelok "UNISUB" prostok¹t b³yszcz¹cy dwustronny - 17,00 z³

B³yszcz¹cy dwustronny prostok¹tny 32 x 76 mm, gr. 3 mm.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 32 mm, szer.: 76 mm, gr. 3 mm
32 x 76 mm

www.ksero-kopia.pl

Indeks: 815311

37

BRELOKI PLASTIK

9

BRELOKI
Brelok plastikowy, b³yszcz¹cy z metalowym kó³kiem - 15,00 z³
3,6 x 6,9 cm, lewa po³ówka serca
Indeks: 815312
Brelok wyciêty jest tak, by z brelokiem w kszta³cie
prawej po³ówki serca stworzyæ ca³oœæ.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 69 mm, szer.: 36 mm, gr.: 3,4 mm
szablon

Brelok plastikowy, b³yszcz¹cy z metalowym kó³kiem - 15,00 z³
3,6 x 6,9 cm, prawa po³ówka serca
Indeks: 815313
Brelok wyciêty jest tak, by z brelokiem w kszta³cie
lewej po³ówki serca stworzyæ ca³oœæ.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 69 mm, szer.: 36 mm, gr.: 3,4 mm
szablon

Brelok plastikowy prostok¹tny matowy dwustronny - 17,00 z³
57 x 82 mm, gr. 5 mm "RB012"
Indeks: 815302

www.ksero-kopia.pl

Metalowa zawieszka w komplecie.
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Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
wys.: 57 mm, szer.: 82 mm, gr.: 5 mm
57 x 82 mm

Bo J
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a sie
bie

w³o¿
yæ

Brelok plastikowy okr¹g³y matowy dwustronny - 8,00 z³
œr. 49 mm, gr. 5 mm "RB007"
Indeks: 815304
Metalowa zawieszka w komplecie.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
wys.: 49 mm, szer.: 49 mm, gr.: 5 mm
49 x 49 mm (ko³o)

Brelok materia³owy "T-SHIRT" 7 x 8 cm z met. kó³kiem - 16,00 z³
Indeks: 815314
W zestawie znajduje siê metalowe kó³ko.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
matowe
wys.: 70 mm, szer.: 80 mm, gr.: 3,4 mm
szablon

9

BRELOKI PLASTIK, P£ÓTNO, METAL

BRELOKI

Brelok materia³owy prostok¹tny z metalowym kó³kiem - 16,00 z³
Indeks: 815315
W zestawie znajduje siê metalowe kó³ko.

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

Klucze Alinki

bia³y
Wytrzyma³y i lekki jeœli nie lubisz obci¹¿aæ kieszeni
matowe
wys.: 25 mm, szer.: 120 mm, gr.: 3,4 mm
25 x 120 mm

Brelok metalowy ró¿ne wzory
Cena od - 16,00 z³

www.ksero-kopia.pl

z miejscem do personalizacji.
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IDENTYFIKATORY METAL, PLASTIK, MDF

10

IDENTYFIKATORY

IDENTYFIKATORY
Identyfikator metalowy - 15,00 z³
z zapiêciem na agrafkê
Indeks: 825402- srebrny
Indeks: 825401- z³oty
Materia³ :
Wymiary :

metal
13 x 62 mm

Identyfikator MDF z zapiêciem magnetycznym
Indeks: 815514 - Rozmiar 7,5 cm x 2,5 cm Indeks: 815515 - Rozmiar 7,5 cm x 3,5 cm -

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

15,00 z³
16,00 z³

bia³y
b³yszcz¹ce
wys.: 25 mm lub 35 mm .szer.: 75 mm gr.: 3 mm
2,5 cm lub 3,5 cm x 7,5 cm

Identyfikator plastikowy "UNISUB" 25 x 75 mm - 9,00 z³
Indeks: 815204 - bia³y matowy
Indeks: 815201- bia³y b³yszcz¹cy
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
wys.: 25 mm, szer.: 75 mm gr.: 3 mm
2,5 x 7,5 cm

www.ksero-kopia.pl

- zapiêcie na agrafkê - 2,00 z³
- zapiêcie magnetyczne - 6,00 z³
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Identyfikator plastikowy "UNISUB" 30 x 75 mm - 10,00 z³
Indeks: 815205 - bia³y matowy
Indeks: 815202 - bia³y b³yszcz¹cy
- zapiêcie na agrafkê - 2,00 zl
- zapiêcie magnetyczne - 6,00 z³
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
wys.: 30 mm, szer.: 75 mm gr.: 3 mm
3 x 7,5 cm

Identyfikator plastikowy "UNISUB" 50 x 75 mm - 11,00 z³

10

IDENTYFIKATORY PLASTIK

IDENTYFIKATORY

Indeks: 815206- bia³y matowy
Indeks: 815203- bia³y b³yszcz¹cy
- zapiêcie na agrafkê - 2,00 z³
- zapiêcie magnetyczne - 6,00 z³
Kolor :
Wymiary :
Pole nadruku :

bia³y
wys.: 50 mm, szer.: 75 mm gr.: 3 mm
5 x 7,5 cm

Oferowane identyfikatory posiadaj¹ do wyboru zapiêcie na agrafkê, lub zapiêcie magnetyczne.
Obydwie metody maj¹ swoich zwolenników i przeciwników. Identyfikator na zapiêcie magnetyczne
mo¿na przymocowaæ do ka¿dego rodzaju garderoby. Nie powoduje on ¿adnych uszkodzeñ, nie
dziurawi, nie wyci¹ga nitek z delikatnego materia³u, a potrójny magnes neodymowy gwarantuje
mocne trzymanie. Choæ nie a¿ tak mocne, jak zapiêcie na agrafkê. Dodatkowo zapiêcie na agrafkê
jest o drobinê l¿ejsze i tañsze od zapiêcia magnetycznego.

ZAPIÊCIE NA AGRAFKÊ

www.ksero-kopia.pl

ZAPIÊCIE MAGNETYCZNE
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MAGNESY

MAGNESY CERAMICZNE, SZKLANE, METALOWE

MAGNESY CERAMICZNE , szklane
Magnes ceramiczny prostok¹tny 5 x 7 cm - 12,00 z³
·
Gruboœæ ok. 3 mm

Magnes ceramiczny serce 6,8 x 6,5 cm - 15,00 z³

Kochanej
Babci

·
Gruboœæ ok. 3 mm

Magnes szklany prostok¹tny 5 x 7 cm - 12,00 z³

MAGNESY METALOWE
Magnes okr¹g³y metalowy 5 x 5 cm - 19,00 z³

Magnes serce metalowy 5,4 x 4,8 cm - 19,00 z³

Seba

Magnes kwadratowy metalowy 5,5 x 5,5 cm - 19,00 z³

www.ksero-kopia.pl

Magnes otwieracz do butelek metalowy 3,5 x 9,0 cm - 19,00 z³
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MAGNESY na FOLII MAGNETYCZNEJ
Magnes prostok¹tny 6 x 9 cm
lub wiêksze cena od - 5,00 zl

12

FOTOGRANIT

KAMIEÑ

KAMIEÑ
Fotogranity

wykonane s¹ z twardego kamienia pokrytego warstw¹ poliestru do nadruku.
Ciekawe wykoñczenie krawêdzi nadaje im surowy i bardzo interesuj¹cy wygl¹d.
W zestawie znajduj¹ siê dwie plastikowe podstawki umo¿liwiaj¹ce postawienie kamienia.

Fotogranit, ma³y kwadrat 150 x 150 mm - 34,00 z³
Indeks: 815602
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 150 mm, szer.: 150 mm
150 x 150 mm

Fotogranit, 120 x 220 mm - 36,00 z³
Indeks: 815601
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 120 mm, szer.: 220 mm
120 x 220 mm

Fotogranit, œredni prostok¹t 150 x 200 mm - 36,00 z³
Indeks: 815604
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

Pami¹tka

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 150 mm, szer.: 200 mm
150 x 200 mm

Pierwszej Komunii Œwiêtej
Gor¹co ¿yczymy aby b³ogos³awieñstwo,
radoœæ i ³aska tego szczególnego dnia,
na zawsze pozosta³y w Twoim sercu
Rodzice Chrzestni

Adam i Ewa
22.05.2020r

Indeks: 815605
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 200 mm, szer.: 200 mm
200 x 200 mm

www.ksero-kopia.pl

Fotogranit, œredni kwadrat 200 x 200 mm - 38,00 z³
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FOTOGRANIT

12

KAMIEÑ
Fotogranit, du¿y prostok¹t 200 x 300 mm - 42,00 z³
Indeks: 815606
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 200 mm, szer.: 300 mm
200 x 300 mm

Y
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K
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30 cm

Fotogranit, ³uk 200 x 200 mm - 38,00 z³
Indeks: 815607
Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 200 mm, szer.: 200 mm
200 x 200 mm (³uk)

Fotogranit, wzór "fala" 200 x 190 mm - 37,00 z³
Indeks: 815608

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 190 mm, szer.: 200 mm
190 x 200 mm (fala)

ZDJÊCIE
GRAFIKA
TEKST

Fotogranit do nadruku, serce 200 x 200 mm - 37,00 z³
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Indeks: 815609

44

Kolor :
Wykoñczenie :
Wymiary :
Pole nadruku :

czarny z bia³ym polem do nadruku
matowe
wys.: 200 mm, szer.: 200 mm
200 x 200 mm

TABLICZKI GRAWERTON
Estetyczne tabliczki metalowe z pe³nokolorowym nadrukiem, na drewnianym, ozdobnym podk³adzie
w eleganckim zamszowym etui. Idealne na œwiadectwa, dyplomy, certyfikaty, podziêkowania, itp.

TABLICZKA

CENA

PODK£AD

ROZMIAR

BRUTTO

ROZMIAR

L- 108x160mm

19,00z³

152x203mm

PODK£AD
LEE,
MALTA

PODK£AD
ROSA

PODK£AD
BIA£Y

ETUI

TECZKA

SAMETI
DO
PODK£ADU

SAMETI
BLACHY

DO

13,00z³

34,00z³

------

73,00z³

------

20,00z³

49,00z³

29,00z³

88,00z³

------

25,00z³

59,00z³

------

99,00z³

47,00z³

43,00z³

------

------

120,00z³

------

6x8"

24,00z³

M-152x205mm

203x254mm
8x10"

N- 152x230mm

30,00z³

225x305mm
9x12"

O- 230x305mm

50,00z³

305x381mm

13

BLACHY, PODK£ADY, ETUI

TABLICZKI GRAWERTON

12x15"

Rozmiar tabliczki niestandardowy patrz str. 48
TABLICZKA: z³ota mat, z³ota b³ysk, srebrna mat, srebrna b³ysk, bia³a.
PODK£AD: malta ( jasne drewno), lee (ciemny br¹z), rosa (ciemny bordo), bia³y b³ysk, bia³y mat.
ETUI SAMETI do podk³adów poziome lub pionowe: bordowe, granatowe, zielone.
TECZKA DO TABLICZEK: bordowa, granatowa, zielona.
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CERTYFIKAT
Ukoñczenia kursu

florystyki
I

pani

a

stopnia

Kochani Rodzice

W tak piêknym dniu jakim jest

50-ta Rocznica Œlubu

¯yczymy Wam wszelkiej pomyœlnoœci
pociechy z dzieci i wnuków
oraz d³ugich lat ¿ycia
w zdrowiu i dostatku.
z ca³ego serca ¿ycz¹

Dzieci i Wnuki

dla

Alicji Bukiet

Podziêkowanie

Kwiat
y Oliw
y
Gdañsk 2020r

dla niezwykle odwa¿nego i niew¹tpliwie przystojnego
rycerza Shreka za uwolnienie z zamkowej wie¿y
wyj¹tkowo urodziwej ksiê¿niczki Fiony.

Król Harold

SE K
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Blacha w kszta³cie tarczy, 108 x 143 mm wzór: "561" - 25,00 z³
Indeks: 813301
Seria :
Kolor:
Arkusz:

platinum
z³oty b³ysk
108 x 143 mm

www.ksero-kopia.pl

DYR

RET
ARIA
T

POKÓJ
NAUCZYCIELSKI

Podk³ad br¹zowy tarcza "561" - 20,00 z³
Indeks: 821201

45

BLACHY, PODK£ADY, ETUI
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TABLICZKI GRAWERTON
Blacha w kszta³cie tarczy, 133 x 168 mm wzór: "562" - 30,00 z³
Indeks: 813302
Seria :
Kolor :
Arkusz :

platinum
z³oty b³ysk
133 x 168 mm

Podk³ad br¹zowy tarcza "562" - 25,00 z³
Indeks: 821202

Blacha w kszta³cie tarczy b³yszcz¹ca z³ota 140 x 183 mm - 30,00 z³
"642 HARDY"
Indeks: 813303
Seria :
Kolor :
Rozmiar :

platinum
z³oty b³ysk
140 x 183 mm

Podk³ad br¹zowy tarcza "642 HARDY" - 50,00 z³
Indeks: 821203

Etui pionowe do podk³adu "642 HARDY" - 95,00 z³
Indeks: 823202 - granatowe
Indeks: 823201 - bordowe
Szerokoœæ :
D³ugoœæ :

165 mm
209 mm

www.ksero-kopia.pl

Podstawka pod wizytówkê - 25,00 z³
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Indeks: 821301
Kolor :
Wykoñczenie :
Szerokoœæ :
Wysokoœæ :
Gruboœæ :

Czarny
Matowe
200 mm
40 mm
40 mm

TOR

DYREK

Cena zawiera podstawkê + tabliczkê z nadrukiem

MEDALE
Dostêpne wielkoœci medali:
35mm, 40mm, 45mm, 50mm, 70mm, 90mm. Cena od - 2,50 z³ do 15,50 z³
Katalog medali wraz z cenami brutto dostêpny na stronie

https://www.puchary.ksero-kopia.pl
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MEDALE, PODK£ADY, ETUI

MEDALE

Wklejka z dedykacj¹ od - 5,00 z³ do 10,00 z³
Wst¹¿ka do medali szer. 10 mm - 1,50 z³
Wst¹¿ka do medali szer. 15 mm - 2,00 z³
Podk³ad br¹zowy "S1 HARDY" do medali 70 mm - 55,00 z³
Indeks: 821204
Szerokoœæ :
Wysokoœæ :
Gruboœæ :

120 mm
165 mm
16 mm

Etui pionowe do podk³adu "S1" do medali 70 mm - 85,00 z³
Indeks: 823204 - granatowe
Indeks: 823203 - bordowe
120 mm
170 mm

Etui "SAMETI" do medali 70 mm - 32,00 z³
Indeks: 823301 - bordowe
Indeks: 823302 - granatowe
Indeks: 823303 - zielone
Szerokoœæ :
D³ugoœæ :
Wysokoœæ :

100 mm
110 mm
10 mm

www.ksero-kopia.pl

Szerokoœæ :
D³ugoœæ :

47
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PUCHARY, STATUETKI, PATERY

PUCHARY, STATUETKI, PATERY

PUCHARY, STATUETKI, PATERY

Katalog wraz z cenami detalicznymi brutto dostêpny na stronie

https://www.puchary.ksero-kopia.pl
Do ka¿dego pucharu i statuetki, nale¿y doliczyæ wykonanie dodatkowej tabliczki metalowej z
nadrukowan¹ dedykacj¹. Do patery wystarczy ju¿ tylko sam nadruk bezpoœrednio na paterze.
Nadruk wykonujemy metod¹ sublimacji GRAWERTON.

TABLICZKI METALOWE GRAWERTON (format niestandardowy)
- tabliczka metalowa bia³a, z³ota lub srebrna - 1 cm2 - 0,25 z³
- nadruk czarny lub kolorowy - do formatu A5 - 5,00 z³
- od formatu A5 do A4 - 10,00 z³

www.ksero-kopia.pl

PRZYK£AD:

48

- Puchar nr: 8403/1 cena: 47,00 z³
- tabliczka z nadrukiem 4 cm x 8 cm x 0,25 z³ = 8,00 z³
- nadruk - 5,00 z³

RAZEM: 60,00 z³

PRZYPINKI, OTWIERACZE, MAGNESY

Oferujemy przypinki, magnesy, breloki, lusterka
oraz otwieracze z magnesem lub brelokiem
w rozmiarach

16

PRZYPINKI, OTWIERACZE, MAGNESY

PRZYPINKI

25mm, 37mm, 56mm i 58mm

Na ka¿dym produkcie mo¿na umieœciæ dowolny pe³nokolorowy
nadruk (napis, grafikê lub zdjêcie).
Idealne na imprezy okolicznoœciowe np: studniówki, zjazdy
firmowe, urodziny, imprezy rodzinne, spotkania klasowe, itp.
Ka¿dy projekt jest indywidualny i oryginalny. Wykreuj go sam

www.ksero-kopia.pl

lub pozwól na nasz¹ inicjatywê.

*przy zamówieniu dowolnej liczby przypinek, projekt gratis
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Notatnik

Notatnik

