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WSZYSTKIE PRODUKTY W OFERCIE GRAWERTON SĄ STWORZONE
Z MYŚLĄ O NADRUKU TECHNOLOGIĄ SUBLIMACJI.
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PRODUKTY DO SUBLIMACJI
GRAWERTON
Od 25 lat dostarczamy najwyższej jakości produkty do nadruku technologią
sublimacji. Wszystkie produkty w naszej ofercie pokryte są wysokiej jakości
powłoką poliestrową (lub są w całości wykonane z poliestru), co umożliwia
wykonywanie na nich nadruków cechujących się żywą, nasyconą i wierną
kolorystyką. Bogaty wybór produktów ceramicznych, szklanych, tekstylnych,
aluminiowych, wykonanych z drewna lub tworzyw sztucznych daje
możliwość tworzenia niezwykle interesujących, oryginalnych,
spersonalizowanych gadżetów, które zachwycą każdego odbiorcę.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej
grawerton.pl oraz zapisania sie do newslettera by być na bieżąco ze stale
powiększającą się ofertą.
LINEN, s.
Seria produktów
Tekstylia, s. 22
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Kubek biały do sublimacji De Lux

Biały kubek do nadruku, w pełni odporny na mycie w zmywarce.
Jako pierwsi na rynku oferujemy kubek pokryty utwardzoną powłoką
w standardzie. Tę cechę posiadają wszystkie produkty z oferty Grawerton
oznaczone symbolem De Lux.

POWŁOKA
DE LUX

Best r
selle

Wszystkie produkty ceramiczne z naszej oferty, oznaczone symbolem
De Lux, są pokryte powłoką zapewniającą ochronę nadrukowanym
obrazom przed szkodzeniem w trakcie mycia w zmywarce. Odpowiednia
technologia oraz nieustanne testy sprawiają, że produkty oznaczone tym
symbolem świetnie sprawdzą się w trakcie długiego użytkowania
w nowoczesnym domu lub biurze.

indeks: 811101

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm
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36 szt./kart.
1440 szt./paleta

JEDEN KUBEK TYSIĄCE MOŻLIWOŚCI!

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ CERAMIKI

W IT H
LOVE

A
DM DE

Kubek biały klasyczny z błyszczącym wykończeniem to nasz wiodący i najlepiej
rozpoznawalny produkt w ofercie, który każdego roku zyskuje tysiące zadowolonych
Klientów. Dzięki możliwości umieszczenia na nim tekstu, graﬁki i kolorowego
zdjęcia na całej powierzchni, zakres jego zastosowań jest nieograniczony.
Doskonale nadaje się do realizacji każdego rodzaju nisko, średnio
i wysokonakładowego projektu. Wybierz kubek De Lux i zrealizuj każdy pomysł!

 kartonik z okienkiem do kubka (s. 46), (824301)

O jakości produktów ceramicznych decyduje kilka kluczowych elementów.
Pierwszym z nich jest kontrola jakości samego wykonania produktu już
na etapie produkcji - równy kształt, brak skaz i nieregularności, decydują
o możliwości wykonania równomiernego transferu (zapewnienia
jednakowego docisku elementu grzejnego na całej powierzchni). Wysoka
jakość materiału ceramicznego gwarantuje nieskazitelną biel powierzchni
kubka. Kolejnym czynnikiem jest sama warstwa poliestru wykorzystana
w procesie coatingu. Ilość nałożonych warstw poliestru i jego czystość
warunkują jakość możliwego do uzyskania efektu nadruku.

HAN
s. 5
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Kubek biały do sublimacji PORCELO De Lux

Pro
o
phot

Kubek porcelanowy do nadruku, w pełni odporny na mycie
w zmywarkach. Najwyższa jakość ceramiki i śnieżnobiałe
wykończenie, gwarantujące najlepszą jakość oddania kolorów
i szczegółów fotograﬁi.

PRODUKTY
PRO PHOTO

indeks: 811104

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

Pro
o
phot

Wszystkie produkty do nadruku Grawerton są odpowiednie
do reprodukcji zdjęć w wysokiej jakości. Do najbardziej wymagających
Klientów, takich jak graﬁcy lub fotografowie, kierujemy ofertę
produktów PRO PHOTO. Wraz z odpowiednimi urządzeniami
i materiałami eksploatacyjnymi pozwalają one na uzyskanie kolorów,
detali i przejść tonalnych na absolutnie najwyższym poziomie.
To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, dla których każdy szczegół
ma pierwszorzędne znaczenie.

Kubki białe do sublimacji Latte i Latte MAX

Kubek biały do sublimacji MAX

Biały kubek do nadruku o powiększonej pojemności. Kształt ucha sprawia,
że jest bardzo wygodny do trzymania, a duże pole zadruku pozwala
na umieszczenie na nim jeszcze większego projektu.

indeks: 811107

wys.: 12 cm, śr.: 8,5 cm
poj.: 450 ml

pole zadruku:
20 x 12 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

Kubki białe do nadruku o interesującym, stożkowym kształcie.
Posiadają duże, wygodne do trzymania ucho . Kubki są dostępne
w dwóch rozmiarach: standardowym oraz MAX o dużej pojemności.
Do wykonania projektu użyj szablonu dostępnego na stronie
grawerton.pl.
Latte, indeks: 811106
wys.: 9,5 cm, śr.: 6 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
szablon

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

pole zadruku:
szablon

24 szt./kart.
1440 szt./paleta

Latte MAX, indeks: 811105
wys.: 15,1 cm, śr.: 6 cm
poj.: 450 ml



latte
 latte max
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indeks: 811140

wys.: 5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 150 ml

pole zadruku:
18 x 4 cm

6 szt./kpl.
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Filiżanka MINI De Lux

Filiżanka JAVA wraz ze spodkiem i łyżeczką
składa się na bardzo subtelny, a zarazem
praktyczny zestaw. Odporna na mycie
w zmywarkach ﬁliżanka MINI De Lux
przypadnie do gustu wszystkim
tym, którzy cenią w swoim
otoczeniu styl i elegancję.
Ekskluzywny charakter tych
produktów powoduje,
że najlepiej pasują do nich
projekty złożone z elementów
tekstowych i graﬁcznych.
Podobnie jak kubki z serii FINO,
doskonale sprawdzą się zarówno
w domu, jak również w roli ﬁrmowego
upominku lub gadżetu reklamowego.

Elegancka ﬁliżanka do nadruku ze wzmocnioną powłoką
De Lux, odporna na mycie w zmywarkach. Każda ﬁliżanka
zapakowana jest w osobny biały kartonik.

indeks: 811139

wys.: 7,2 cm, śr.: 7 cm
poj.: 200 ml

pole zadruku:
18 x 7,2 cm

1 szt./op.
48 szt./kart.
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Filiżanka JAVA w komplecie ze spodkiem i łyżeczką
Praktyczny i elegancki zestaw ﬁliżanek do sublimacji.
Do każdej ﬁliżanki dołączone są talerzyk i łyżeczka.
W opakowaniu znajduje się 6 kompletów.

Kubki FINO i FINO RONDA De Lux

Kubki Fino De Lux i Fino Ronda De Lux to dwie wyjątkowe propozycje,
uzupełniające bogatą ofertę kubków do nadruku. Zmniejszona
średnica i zwiększona wysokość sprawiają, że wyglądają one smukło
i elegancko. Kształt uszka powoduje, że są bardzo wygodne
do trzymania. W kubku Fino De Lux brzegi są proste, a w kubku
Fino Ronda De Lux delikatnie zaokrąglone i rozchylone na zewnątrz.
Podobnie jak w innych kubkach z serii De Lux, nadruk na kubkach
jest w pełni odporny na mycie w zmywarce.
Fino De Lux indeks: 811211
wys.: 10,5 cm, śr.: 7,3 cm
poj.: 290 ml

pole zadruku:
16 x 10,5 cm

36 szt./kart.

pole zadruku:
16 x 7 cm

36 szt./kart.

Fino Ronda De Lux indeks: 811212
wys.: 10,5 cm, śr.: 7,3 cm
poj.: 330 ml

 ﬁno

 ﬁno ronda
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Kubek biały błyszczący z kolorowym wnętrzem
Kubek biały z kolorowym wnętrzem. Czysta biel kubka pozwala na idealne
odwzorowanie nadruku, a kolorowe wnętrze podkreśla kolorystykę
nadrukowanego zdjęcia lub graﬁki. Dziewięć kolorów do wyboru.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

 Kubek z wnętrzem w kolorze
jasnoniebieskim (811120)

811115

811116

811117

811118

811119

czarny

żółty

pomarańczowy

czerwony

różowy

i
Mult s
color
811120

811121

811122

811123

jasnoniebieski

granatowy

jasnozielony

zielony

Best r
selle

WYBIERZ
SWÓJ KOLOR

Kubki z kolorowym wnętrzem są coraz częściej zamawiane przez Klientów,
którzy chcą urozmaicić swoją ofertę. W naszym katalogu znajdują się zarówno
klasyczne kubki białe z kolorowym wnętrzem, kubki z kolorowym wnętrzem
i uszkiem jak również ciekawie wyproﬁlowane kubki KAZO z dodatkową
kolorową łyżeczką. Bogaty wybór kolorów obejmujący wszystkie kolory
podstawowe pozwala łatwo dopasować rodzaj wykończenia do zdjęcia, graﬁki
lub logo.

BESTSELLER
PRODUCT
 granatowe wnętrze

s. 8

 pomarańczowe wnętrze

i
Mult s
color
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Produkty niezwykle chętnie zamawiane przez Klientów.
Wśród nich znajdują się zarówno produkty obecne
w ofercie od wielu lat, jak również produkty nowe
- dopasowane do współczesnych trendów.

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

i
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811144
żółty

811146

811147

czerwony

różowy
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Kubek biały do sublimacji z kolorowym wnętrzem i uszkiem

Kubek jest dostępny w 6 kolorach.

811149
czarny

 kubek z wnętrzem i uszkiem
w kolorze różówym (811147)

Kubek KAZO De Lux z kolorowym wnętrzem, uszkiem i łyżeczką

ux
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Biały kubek do nadruku z kolorowym wnętrzem. Kolorowe jest również uszko
oraz znajdująca się w zestawie łyżeczka. Kubek jest odporny na mycie w
zmywarce. Dostępny w 5 kolorach.
wys.: 10 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 4 cm

36 szt./kart.

811145

811143

zielony

niebieski

Kubek pod kolor projektu!
Szeroka gama kolorów wykończeń kubków pozwala na znalezienie
kubka, który podkreśli kolorystykę nadrukowanego zdjęcia lub
idealnie dopasuje się do wybranej graﬁki lub logo. Aby prezyzyjnie
dobrać kolor kubka, polecamy skorzystać z tabeli kolorystycznej
PANTONETM (strona 10).

811124

811126

811125

811141

811142

czarny

żółty

czerwony

niebieski

zielony

s. 9
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PANTONETM

COLOR GUIDE

Kubki magiczne
Kubki magiczne (z powłoką odsłaniającą nadruk pod wpływem temperatury)
dostępne są w 7 kolorach i dwóch wariantach wykończenia:
błyszczącym i matowym.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

Tabela przedstawia kolorystykę kubków z kolorowym wnętrzem, wnętrzem i uszkiem,
KAZO oraz magicznych w systemie PANTONETM. Z uwagi na charakterystykę (m.in.
błyszczącą powierzchnię) materiałów ceramicznych, podane wartości mają charakter
przybliżony.

i
Mult s
color

Kubek

811150

811113

811154

811153

811110

błyszczący czarny

matowy czarny

pomarańczowy

ciemnoczerwony

magenta

811151

811111

811152

zielony

turkusowy

niebieski

KUBKI MAGICZNE

Kubek magiczny do nadruku to produkt dla Klientów szukających czegoś wyjątkowego.
Wykonuje się go tak samo, jak każdy inny rodzaj kubka. Kiedy kubek jest zimny, specjalna
powłoka zachowuje kolor, kryjąc znajdujące się na kubku zdjęcie lub tekst. Kiedy kubek
zostanie napełniony gorącym napojem, powłoka staje się przezroczysta, stopniowo
odsłaniając zadrukowane pole. Kubek magiczny to doskonały sposób na ciekawy
i zaskakujący produkt, którym zachwycą się Twoi Klienci.

s. 10

Wnętrze czarne
Wnętrze żółte
Wnętrze pomarańczowe
Wnętrze czerwone
Wnętrze różowe
Wnętrze jasnoniebieskie
Wnętrze granatowe
Wnętrze jasnozielone
Wnętrze zielone
Wnętrze/uszko
Wnętrze/uszko żółte
Wnętrze/uszko różowe
Wnętrze/uszko czerwone
Wnętrze/uszko jasnoniebieskie
Wnętrze/uszko jasnozielone
Magiczny czarny matowy
Magiczny czarny błyszczący
Magiczny pomarańczowy
Magiczny ciemnoczerwony
Magiczny magenta
Magiczny turkusowy
Magiczny niebieski
Magiczny zielony

Indeks
811115
811116
811117
811118
811119
811120
811121
811122
811133
811149
811144
811147
811146
811143
811145
811113
811150
811154
811153
811110
811111
811152
811151

PantoneTM
129C
166C
7620C
2043C
646C
2756C
2283C
626C
127C
2043C
7621C
2925C
2283C
7417C
1936
235C
77146
541C
5535C
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Kubki białe do sublimacji z zadrukowanym wnętrzem

Dzięki kolorowym nadrukom wewnątrz oraz na uszku, kubki są doskonałym
pomysłem na specjalne okazje. Dwa wzory do wyboru: Love i Happy Birthday.

Best r
selle

811156

811155

wzór Happy Birthday

wzór LOVE

indeks: 811155/811156

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

36 szt./kart.
1440 szt./paleta

Kubki z uchwytem w kształcie serca AMOR DUO
Zestaw dwóch kubków z białym, błyszczącym wykończeniem, które
tworzą dopasowaną do siebie parę (jeden z nich posiada wcięcie
umożliwiające ustawienie ich bliżej siebie). Ucho każdego z nich jest
w kształcie serca. Kubek AMOR DUO to idealny prezent dla każdej pary.

indeks: 811127

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

2 szt./kpl.
36 szt./kart.

Kubek biały SERCE
Kubek biały do nadruku sublimacyjnego. Ucho kubka ma kształt
połówki serca. Drugą połówkę stanowi efektowne wcięcie.
Kubek SERCE to idealny produkt dla zakochanych!

indeks: 811128

wys.: 9 cm, śr.: 8 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
20 x 9 cm

1 szt.
36 szt./kart.

Kubek fosforyzujący

Kubek biały z seledynowym okienkiem do nadruku. Okienko pokryte jest świecącą
w ciemności, fosforyzującą powłoką. Gdy zrobi się ciemno, nadruk będzie nadal
doskonale widoczny!
indeks: 811134

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
19,3 x 8 cm

1 szt.
36 szt./kart.

s. 11
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KUFLE DO SUBLIMACJI

Kubek metaliczny
Kubki z metalizowaną, błyszczącą i mieniącą się powłoką.
Pozwalają uzyskać niezwykle ciekawe, artystyczne efekty
nadruku. Dostępne są dwa rodzaje wykończenia do wyboru.

Solidne i masywne kuﬂe o dużej pojemności znajdują uznanie w oczach Klientów
szukających tradycyjnych produktów. W celu wykonania nadruku
na kuﬂu należy użyć pieca transferowego.

indeks: 811129/811130

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811130
złoty

811129

Fine il
deta

srebrny

Kubek czarny z okienkiem
Kubek czarny (czarne jest również wnętrze) z białym okienkiem
do nadruku. Głęboka czerń podkreśla wyrazistość nadrukowanego
na białym polu zdjęcia. Produkt ten jest bardzo doceniany przez
fotografów!

Kufel ornamentowy DUO

Pro
o
phot

Kufel do sublimacji o bardzo dużej pojemności, z wygodnym uchem do trzymania.
Posiada eleganckie, złocone wykończenia.
indeks: 811135

wys.: 15 cm, śr.: 9,5 cm
poj.: 450 ml

indeks: 811133

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
19 x 8 cm

pole zadruku:
21 x 7 cm

1 szt.
24 szt./kart.

1 szt.
36 szt./kart.

Kubek z uchwytem PIŁKA NOŻNA

Kubek biały błyszczący do nadruku z uchwytem
ozdobionym obracającą się piłką nożną. To wymarzony
gadżet każdego kibica!

indeks: 811131

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,7 cm

1 szt.
36 szt./kart.

Kufel biały klasyczny

Najpopularniejszy model kuﬂa w naszej ofercie. Klasyczny, tradycyjny kształt,
wygodne ucho do trzymania i duża pojemność.
indeks: 811136

s. 12

wys.: 13,5 cm, śr.: 9,5 cm
poj.: 500 ml

pole zadruku:
22 x 8 cm

1 szt.
18 szt./kart.

816301

816302

816303

brązowa

zielona

czarna
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Szkatułka drewniana z płytką ceramiczną do nadruku

Jedyne w swoim rodzaju pudełko do przechowywania drobiazgów, charakteryzujące się szlachetnym wykończeniem.
Wykonane jest z wysokiej jakości lakierowanego drewna, a w środku wyłożone miękkim materiałem. Na wieczku znajduje
się płytka ceramiczna do wykonania nadruku. Szkatułka zapakowana jest w biały kartonik. Dostępna w 3 kolorach.
indeks: 816301/816302/816303
szkatułka.: 13,8 x 13,8 x 5.4 cm
płytka ceramiczna: 10,8 x 10,8 cm

1 szt./op.

Talerz do nadruku z rantem w kolorze złota

Biała skarbonka ceramiczna

Skarbonka do nadruku z denkiem posiadającym łatwą do wyjęcia
zatyczkę silikonową. Teraz oszczędzanie jest jeszcze przyjemniejsze!

indeks: 811203

wys.: 9 cm
śr.: 7,9 cm

Talerz biały do nadruku ze złotym rantem. Dwa rozmiary w ofercie.
Talerze do sublimacji sprawdzą się doskonale jako elementy dekoracji
wnętrz. W ekpozycji talerzy pomogą dedykowane plastikowe podpórki.
śr. 20 cm indeks: 811201
śr.: 20 cm

pole zadruku:
śr.: 14 cm

6 szt./op.

śr. 25 cm indeks: 811202
pole zadruku:
20 x 9 cm

1 szt.
36 szt./kart.

śr.: 25 cm

pole zadruku:
śr.: 18 cm

3 szt./op.

s. 13
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Ramka ze szkłem do nadruku
Elegancka, czarna, plastikowa ramka wraz ze szkłem do nadruku.
Szkło pokryte jest białą warstwą poliestru umożliwiającego
uzyskanie głębokich barw nadrukowanego zdjęcia.
Każda ramka zapakowana jest w biały kartonik.

indeks: 812008
wys.: 12,7 cm
sz.: 18,7 cm

pole zadruku:
12,7x18,7 cm

1 szt./op.

Kufel szklany szroniony De Lux

Przezroczysty kufel idealny na towarzyskie spotkania. Ciekawy uchwyt
o nietypowym kształcie jest nie tylko wygodny do trzymania, ale również
stanowi ozdobę kuﬂa. Kufel jest odporny na mycie w zmywarce.

Pro
o
phot

indeks: 812002

wys.: 15 cm, śr.: 8 cm
poj.: 400 ml

pole zadruku:
12 x 20 cm

1 szt.
24 szt./kart.

ux
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Szklanka LATTE MAX
Szklanka o stożkowym kształcie. Posiada białe, pokryte
poliestrem pole, na którym można wykonać nadruk. Dzięki
białemu podłożu nadruk zachowuje żywe i nasycone kolory.

indeks: 812003

wys.: 15 cm, śr.: 8 cm
poj.: 450 ml

pole zadruku:
szablon

1 szt.
24 szt./kart.

Deska szklana LEIA
Deski do krojenia LEIA są wykonane z twardego, odpornego
na zarysowania, pokrytego delikatną teksturą szkła.
Po zadrukowaniu stają się bardzo praktycznym
i eleganckim wyposażeniem nowoczesnej kuchni.
Każda deska zapakowana jest w osobny kartonik.
LEIA prostokątna, indeks: 812005
wys.: 20 cm, sz.: 25 cm

1 szt./op.

LEIA owalna, indeks:: 812009
wys.: 12 cm, sz.: 15 cm

s. 14

1 szt./op.

Kubek szklany szroniony De Lux
Oryginalna i subtelna satynowa powłoka pozwala stworzyć wyjątkowy produkt.
Sprawdzi się doskonale przy nadruku graﬁki, tekstów i logotypów. Kubek jest
odporny na mycie w zmywarce.

indeks: 812201

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9 cm

1 szt.
36 szt./kart.

DO NADRUKU ► KAMIEŃ

FO
TO
GRA
NIT

FOTOGRANITY

NEW

Fotogranity są wykonane z twardego kamienia pokrytego warstwą poliestru do nadruku.
Ciekawe wykończenie krawędzi nadaje im surowy i oryginalny wygląd.
Dostępne aż w dziewięciu różnych rozmiarach i kształtach (oferta fotogranitów jest stale
rozwijana - pełna lista dostępnych wzorów zawsze na www.grawerton.pl) . W zestawie
z fotogranitem znajdują się również dwie plastikowe podstawki. Każdy fotogranit
jest zapakowany w osobny biały kartonik.

NOWOSĆ! Fotogranit SERCE
Piękny prezent dla zakochanych! Oprócz możliwości ustawienia na plastikowych
podpórkach, dzięki nawierconym otworom i znajdującym sie w komplecie
sznurkiem, może być powieszony na ścianie.
indeks: 815609

wys.: 20 cm, sz.: 20 cm
gr.: 7 mm

1 szt./op.

Wybierz kształt i rozmiar

Pro to
pho

815601  prostokąt 12x22 cm
815604  prostokąt 15x20 cm
815606  prostokąt 20x30 cm

815603  łuk 15x15 cm
815607  łuk 20x20 cm

815602  kwadrat 15x15 cm
815605  kwadrat 20x20 cm

815608  fala 19x20 cm

s. 15
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Poznaj wszystkie serie

blach Grawerton
Znając różnorodność zastosowań blach aluminiowych stale
rozszerzamy ofertę, proponując blachy dopasowane technologicznie
i ekonomicznie do potrzeb naszych Klientów.

DOPASOWANE
DO POTRZEB
Seria e-PLATINUM

Seria PLATINUM

Seria CHROMALUXE

Eco
nomy

Best
seller

Top
quality

Seria e-Platinum jest skierowana do Klientów
poszukujących najbardziej ekonomicznych
rozwiązań. Grafika wektorowa, jak również
elementy tekstowe są odwzorowane
na wysokim poziomie, przy zachowaniu niskich
kosztów produkcji. Klientom oczekującym
jeszcze lepszej reprodukcji barw oraz fotografii
proponujemy natomiast blachę ze standardowej
serii Platinum.

Seria Platinum to podstawa naszej oferty.
Standardowa grubość oraz liczba warstw
poliestrowych sprawiają, że najlepiej sprawdza
się w tradycyjnych zastosowaniach, gdzie
potrzebna jest zarówno odpowiednia reprodukcja
kolorowych obrazów (w tym zdjęć), jak i wysoka
rozdzielczość liter czy też drobnych elementów
wektorowych. To najpopularniejsza wśród
wszystkich serii blach z naszej oferty.

Klientom oczekującym najwyższej jakości
i spektakularnych efektów proponujemy blachę
z serii ChromaLuxe. Jest ona zdecydowanie
grubsza od pozostałych blach w ofercie, pokryta
jest największą liczbą warstw poliestrowych.
Nadaje się do bardzo wiernej i trwałej
reprodukcji zdjęć z zachowaniem detali
oraz bogatej palety barw. Specjalne powłoki
zapewniają nadrukom podwyższoną odporność
na promieniowanie UV.

grubość blachy:

0,4 mm

s. 16

rozmiar arkusza:

300x600 mm

grubość blachy:

0,5 mm

rozmiar arkusza:

305x610 mm

grubość blachy:

1,14 mm

rozmiar arkusza:

304x608 mm

Materiały aluminiowe i metalowe Grawerton do nadruku sublimacyjnego
są efektem wieloletnich doświadczeń, testów oraz poszukiwań
najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań. Ścisła współpraca
z producentami już na etapie ich projektowania, pozwala nam oferować
materiały o najwyższej dostępnej jakości oraz powtarzalnej specyfikacji.
Odpowiednio dobrana grubość blachy oraz grubość i równomierność
warstwy poliestru, którą jest pokryta, gwarantują doskonałe rezultaty
nadruku przy powtarzalnych parametrach transferu.

OBRÓBKA ARKUSZY
ALUMINIOWYCH

Wszystkie blachy aluminiowe Grawerton bardzo łatwo poddają się
obróbce mechanicznej. Arkusze aluminiowe mogą być obrabiane
na wiele sposobów - dzięki użyciu narzędzi do aluminium (s. 45)
możliwe jest przycinanie ich do porządanych rozmiarów, wycinanie
krążków, jak również wyginanie. Arkusze mogą być również
wycinane w niemal dowolny kształt za pomocą frezu.

Najpopularniejszy rodzaj blachy w ofercie. Dzięki wysokiej jakości uzyskiwanych
nadruków oraz niezwykle bogatej palecie kolorów i wykończeń (błysk, półmat, mat)
jest najbardziej uniwersalnym wyborem do bardzo szerokiego zakresu zastosowań.
Dziesięć kombinacji kolorów i wykończeń pozwala dobrać odpowiednią blachę
do każdego projektu.
wymiary arkusza.: 30,5 x 61 cm
grubość.: 0,5 mm

1 szt.
50 szt./kart.

Best r
selle

PLATINUM
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Blacha aluminiowa w arkuszach - seria PLATINUM

series

813101

813103

813104

813105

nr 16
półmatowa złota klasyczna

nr 18
półmatowa złota jasna

nr 19
matowa złota ciemna

nr 20
półmatowa srebrna klasyczna

WZORNIK
BLACH ALUMINIOWYCH
813106

813107

813108

813109

nr 21
półmatowa srebrna metaliczna

nr 22
półmatowa brązowa

nr 23
półmatowa biała

nr 24
błyszcząca złota

813110

813111

nr 25
błyszcząca złota ciemna

nr 26
błyszcząca srebrna

Nawet najlepiej wykonane zdjęcie nie jest w stanie oddać w pełni koloru,
struktury oraz stopnia odbijania światła przez blachę. Skontaktuj się z nami,
a dostarczymy Ci najnowszy, zawierający wszystkie obecne w ofercie modele,
wzornik blach Grawerton!

s.s.1717

KATALOG GRAWERTON ► ALUMINIUM

Blacha aluminiowa w arkuszach - seria e-PLATINUM
Blacha do sublimacji o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny.
Dostępna w 8 wariantach wykończenia.
wymiary arkusza.: 30x60 cm
grubość.: 0,4 mm

1 szt.
50 szt./kart.

Eco
y
nom

e-PLATINUM
series

813117

813118

813119

813120

nr 27
matowa złota ciemna

nr 29
matowa srebrna klasyczna

nr 30
srebrna satynowa

nr 31
półmatowa biała

813121

813122

813123

813124

nr 32
srebrna tytanowa

nr 35
srebrna satynowa dwustronna

nr 36
półmatowa złota klasyczna

nr 37
satynowa brązowa

NAJDOSKONALSZE ROZWIĄZANIE DLA FOTOGRAFII

CHROMALUXE

series

Seria blach najwyższej jakości, zapewniającej fotorealistyczne nadruki
i podwyższoną odporność na promieniowanie UV. Trzy rodzaje wykończenia.

s. 18

Wykończenie, a przede wszystkim kolor blachy, ma znaczący wpływ na ostateczną
kolorystykę wykonywanego nadruku. Ponieważ w sublimacji kolor biały nie jest
drukowany, a bierze się z podłoża, jedynie biała blacha zapewnia w pełni neutralną
kolorystykę. W przypadku nadruku na blasze kolorowej finalny nadruk będzie
podbarwiony jej kolorem (widoczne jest to zwłaszcza na białych i jasnych
elementach). Wykorzystując to zjawisko można uzyskać niezwykle ciekawe
artystyczne efekty!

CHROMALUXE

Blacha aluminiowa w arkuszach - seria CHROMALUXE

wymiary arkusza.: 30x60 cm
grubość.: 1,44 mm

KOLOR BLACHY
A EFEKT NADRUKU

Top y
it
qual

1 szt.
50 szt./kart.

813312

813314

813313

nr 50
półmatowa srebrna

nr 52
półmatowa biała

nr 51
błyszcząca biała

Pro
o
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Blacha aluminiowa z serii PLATINUM - krążki

Ten najpopularniejszy rodzaj blachy w ofercie proponujemy w gotowych,
pociętych do konkretnych rozmiarów formatach. Są one dopasowane
do najczęściej wybieranych przez Klientów podkładów MDF.

Blacha PLATINUM pocięta na krążki w trzech wielkościach. Najpopularniejsze
są krążki o śr. 50 mm, często wykorzystywane do wykonywania medali (s. 44).
Odpowiedni proces wycinania zapewnia gładkie krawędzie.

wymiary: 4 dostępne formaty
grubość.: 0,5 mm

10 szt./op.

średnica: 3 dostępne formaty
grubość.: 0,5 mm

ARKUSZE ALUMINIOWE
W DEKORACJI WNĘTRZ

50 szt./op.

Sublimacja coraz częściej wykracza poza tradycyjne obszary zastosowań.
Jednym z nich, stale rozwijającym się, jest dekoracja wnętrz. Blachy
z serii CHROMALUXE. dzięki bardzo wysokiej jakości odwzorowania
żywych, nasyconych kolorów, pozwalają na doskonałą reprodukcję
fotografii i obrazów. Dzięki łączeniu wielu arkuszy, możliwe jest
stworzenie obrazu o niemal nieograniczonych rozmiarach. Podwyższona
odporność na promieniowanie UV gwarantuje, że zdjęcia zachowają swój
wygląd przez bardzo długi okres czasu.

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA
BŁYSZCZĄCA ZŁOTA JASNA

Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813401
813402
813403

BŁYSZCZĄCA ZŁOTA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA
Format
Format L
Format M
Format N
Format O

Wymiary formatki
10,8 x 16 cm
15,2 x 20,5 cm
15,2 x 23 cm
23 x 30,5 cm

Indeks
813201
813202
813203
813204

BŁYSZCZĄCA ZŁOTA JASNA
Format
Format L
Format M
Format N
Format O

Wymiary formatki
10,8 x 16 cm
15,2 x 20,5 cm
15,2 x 23 cm
23 x 30,5 cm

Indeks
813205
813206
813207
813208

Blacha aluminiowa z serii PLATINUM - tarcze
Blacha aluminiowa z serii PLATINUM dopasowana kształtem
do znajdujacych się w ofercie Grawerton podkładów MDF
w kształcie tarczy.
wymiary: 3 dostępne formaty
grubość.: 0,5 mm

1 szt./op.

Indeks
813404
813405
813406
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Blacha aluminiowa z serii PLATINUM - formaty

MATOWA SREBRNA KLASYCZNA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813407
813408
813409

BŁYSZCZĄCA SREBRNA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813410
813411
813412

PÓŁMATOWA BRĄZOWA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813413
813414
813415

PÓŁMATOWA BIAŁA

813301 I wzór 561
813302 I wzór 562

813303 I wzór 642

Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813416
813417
813418



Dekoracja wykonana na 6 kawałkach blachy CHROMALUXE, białej błyszczącej.

s. 19

KATALOG GRAWERTON ► ALUMINIUM

ux
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Blaszka z magnesem LEMAN

Kubek emaliowany De Lux

Złota lub biała blaszka, a wraz z nią samoprzylepna taśma magnetyczna, pozwalają
na stworzenie niezwykle popularnych magnesów na lodówkę. W celu łatwego
przyklejenia taśmy do blaszki, polecamy ramkę do wykonywania magnesów.
Dwa rozmiary magnesów do wyboru. 5 sztuk w opakowaniu.

Biały emaliowany kubek w stylu retro. Doskonale wpasowuje się w niezwykle popularny dziś trend powrotu
do stylistyki dawnych lat. Każdy kubek pakowany jest w biały kartonik. Dwa dostępne kolory rantu.
indeks: 813503/813509
wys.: 8 cm, śr.: 8,8 cm
poj.: 250 ml

pole zadruku:
18 x 6 cm

1 szt./op.
48 szt./kart.

Best r
selle

NEW

LEMAN PÓŁMATOWY ZŁOTY
Wymiary
55x70 mm
65x95 mm

Indeks
813505
813506

PÓŁMATOWY BIAŁY
Wymiary
55x70 mm
65x95 mm

Indeks
813507
813508

Ramka do magnesów LEMAN
Ramka pomaga w precyzyjnym
przyklejeniu magnesu do blaszki.

do magnesów 55x70 mm  828301
do magnesów 65x95 mm  828302

813503

813509

srebrny rant

czarny rant

Pudełko metalowe w kształcie serca

Pudełko wraz z przeznaczoną do nadruku srebrną, szczotkowaną blaszką aluminiową
w kształcie serca. Wieczko jest fabrycznie podklejone taśmą samoprzylepną.
indeks: 813504
wys.: 15 cm
sz.: 13 cm

pole zadruku:
wg obrysu

1 szt./op.

Aluminiowy kubek termiczny
Kubek termiczny stalowy z białym okienkiem do nadruku. Wieczko posiada
wygodne i szczelne zamknięcie. Kubek doskonale utrzymuje ciepło napojów.
Sprzedawany w białym kartoniku.
indeks: 813501

s. 20

wys.: 14,5 cm, śr.: 8,2 cm
poj.: 500 ml

pole zadruku:
21 x 8 cm

1 szt./op.

Technologia sublimacji jest jedną z najbardziej uniwersalnych technik wykonywania nadruków na rynku. Dzięki swojej specyfice, nadruki mogą
być wykonane na niemal dowolnym materiale. W naszej bogatej i nieustannie powiększającej się ofercie dostępne dostepne są produkty
wykonane z tak różnych materiałów jak ceramika, kamień, tworzywa sztuczne, szkło (również akrylowe), plastik, tekstylia i wiele innych.

Szkło akrylowe

Tekstylia

Szkło

PRZYGOTOWANIE
GRAFICZNE
Dla uzyskania doskonałych, budzących zachwyt produktów, równie
ważne co sama jakość materiałów, mediów i urządzeń jest
odpowiednie przygotowanie graficzne. Dobór odpowiednich zdjęć
i grafik, a przede wszystkim odpowiednia konfiguracja programu
graficznego są kluczowe dla finalnego efektu.
Zapewniamy szczegółowe instrukcje dotyczące konfiguracji zarówno
urządzeń jak i popularnych programów graficznych: Adobe
Photoshop oraz Corel DRAW. Wszystkim naszym Klientom oferujemy
bezpłatne szkolenia, dzięki którym w przystępny sposób poznają
tajniki wykonywania najwyższej jakości nadruków.

DO NADRUKU ► TECHNOLOGIA

JEDNA TECHNOLOGIA
NIEOGRANICZONE MOŻLIWOŚCI

Kamień

s. 21
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KOSZULKI
GRAWERTON
Koszulki są najpopularniejszymi produktami tekstylnymi przeznaczonymi
do sublimacji. Wykonane ze stworzonego przez Grawerton materiału
TEXGRAW zapewniają doskonałe rezultaty transferu. Materiał ten jest
bardzo miły w dotyku i dobrze układa się na ciele. Koszulki mogą być
prane w wysokiej temperaturze bez obaw o utratę koloru i fasonu.
Znajdują one uznanie zarówno wśród Klientów detalicznych, jak również
biznesowych, tworzących na ich bazie wysokiej jakości odzież reklamową.
Koszulki zapakowane są w woreczki foliowe z zamknięciem
wielorazowego użytku. Umożliwia to zapakowanie koszulki po transferze.
Wszystkie koszulki mają metki świadczące o użyciu do ich produkcji
materiałów najwyższej jakości. Ponieważ koszulki są wykonane
w 100% z poliestru możliwy jest nadruk na całej ich powierzchni.
W naszej ofercie znajdują się zarówno koszulki klasyczne MAIA 200,
przeznaczone dla sportowców koszulki MAIA AKTIV oraz koszulki
MAIA JUNIOR przeznaczone dla najmłodszych użytkowników. Mnogość
tekstur materiałów oraz fasonów koszulek w naszej ofercie gwarantuje,
że każdy znajdzie coś dla siebie!

 MAIA AKTIV DAMSKA

 MAIA 200 DAMSKA

TEX
GRAW

MAIA AKTIV
 Równe i bardzo mocne szwy zapewniają trwałość fasonu
koszulki przez bardzo długi czas użytkowania.

s. 22

SERIA KOSZULEK
MAIA 200

Koszulki MAIA AKTIV wykonane są ze specjalnej, znanej z odzieży
dla sportowców, odmiany materiału TEXGRAW. Dzięki swojej strukturze
łatwo odprowadza wilgoć i zapewnia komfortowe użytkowanie
podczas aktywności ﬁzycznej. Elastyczny materiał zachowuje fason
nawet po długim czasie użytkowania. W naszej ofercie znajdują się
koszulki zarówno o kroju damskim jak i męskim.
Damska koszulka MAIA AKTIV

Mocno wytaliowany krój doskonale dopasowuje się do sylwetki, a krótsze rękawki
i głębiej wcięty dekolt sprawiają, że koszulka ma nowoczesny, modny wygląd.

rozmiar: S  814128
rozmiar: M  814129
rozmiar: L  814130

Męska koszulka MAIA AKTIV

Koszulka ma dopasowany do sylwetki krój, dzięki czemu wygląda nowocześnie
i atrakcyjnie. Koszulka posiada wszystkie zalety płynące z użytego materiału
AKTIV i jest dostępna w pięciu rozmiarach.

814131 I MAIA AKTIV męska rozmiar: S
814132 I MAIA AKTIV męska rozmiar: M
814133 I MAIA AKTIV męska rozmiar: L
814134 I MAIA AKTIV męska rozmiar: XL
814135 I MAIA AKTIV męska rozmiar: XXL
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SERIA KOSZULEK
MAIA AKTIV

Koszulki MAIA 200 swoją nazwę zawdzięczają zwiększonej
do 200 g/m2gramaturze materiału, z którego są uszyte. Grubszy
materiał sprawia, że koszulka nie prześwituje, a nadrukowane
projekty zachowują głębsze kolory. Koszulki są dostępne
w wersji damskiej oraz męskiej.
Damska koszulka MAIA 200

Podobnie jak w damskiej koszulce MAIA AKTIV, mocno wytaliowany krój
doskonale dopasowuje się do sylwetki, a struktura materiału, z którego jest
wykonana sprawia, że koszulka doskonale nadaje się do codziennego użytku.

rozmiar: S  814136
rozmiar: M  814137
rozmiar: L  814138
rozmiar: XL  814144

Męska koszulka MAIA 200

Dopasowany do sylwetki krój koszulki i dobrze kryjący dzięki swojej dużej
gramaturze materiał sprawiają, że jest to popularny wybór wśród koszulek
do sublimacji dla mężczyzn.

rozmiar: S  814139
rozmiar: M  814140
rozmiar: L  814141
rozmiar: XL  814142
rozmiar: XXL  814143

 MAIA 200 DAMSKA

Best r
selle
 MAIA 200 MĘSKA

MAIA 200
 MAIA AKTIV MĘSKA
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SERIA KOSZULEK
MAIA JUNIOR

Tabela rozmiarów
koszulek Grawerton

Koszulki MAIA JUNIOR są uszyte z myślą o młodszych
użytkownikach. Uniwersalny krój sprawia, że pasują one zarówno
dziewczynkom jak i chłopcom. Wykonane z materiału TEXGRAW
o gramaturze 200 g/m2, doskonale nadają się do nadruku
sublimacyjnego. Koszulki są dostępne w trzech rozmiarach.

d

a

Koszulka dziecięca MAIA JUNIOR

Koszulka o kroju UNISEX doskonale nadaje się do nadrukowania
ulubionej postaci z bajki lub kreskówki!

b

rozmiar: M  814101
rozmiar: L  814102
rozmiar: XL  814103

Koszulka:

cm:

MAIA AKTIV
Damska S
Damska M
Damska L
Męska S
Męska M
Męska L
Męska XL
Męska XXL

a
55
56
58
61
64
65
66
67

b
38
42
43
48
50
51
54
57

c
15
16
17
18
19
20
21
22

d
14
15
16
16
17
19
20
20

MAIA 200
Damska S
Damska M
Damska L
Męska S
Męska M
Męska L
Męska XL
Męska XXL

a
55
56
57
59
63
65
66
67

b
38
40
42
45
49
51
54
57

c
14
17
17
18
20
20
21
22

d
14
15
16
16
17
18
19
20

MAIA JUNIOR
M
L
XL

a
45
47
49

b
35
37
40

c
27
28
28

d
11
12
13

Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu.

s. 24
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 duża torba na ramię

TORBY NA RAMIĘ
Torba EKO
Wygodna i praktyczna biała torba na zakupy. Aplikacja na torbie
może być doskonałą reklamą sklepu lub firmy. Mocny materiał
i dokładne wykończenie zapewniają dużą wytrzymałość torby.

Torby na ramię to niezwykle praktyczne produkty, które doskonale
sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Są wykonane
z wytrzymałego, łatwego do utrzymania w czystości materiału
i posiadają odpinaną klapkę do wykonania nadruku. Zarówno mała,
jak i duża torba posiada pasek o regulowanej długości, dzięki czemu
może być użytkowana przez osoby o różnym wzroście.

Best r
selle

indeks: 814201

wys.: 42 cm, sz.: 36 cm

814202

1 szt./op.

INKOP

814206
INKOP INTRA
 mała torba na ramię

Torby INKO i INKOP INTRA

Torby z serii INKOP są popularnym gadżetem zarówno wśród Klientów
indywidualnych, jak również ﬁrm, które wykorzystują je jako popularny
gadżet reklamowy. Torby wykonane są z miękkiego, wytrzymałego
i łatwego w praniu materiału. Torba występuje w dwóch wariantach:
standardowym INKOP oraz z długimi rączkami INKOP INTRA.
INKOP, indeks: 814202
wys.: 40 cm, sz.: 38 cm

1 szt./op.

INKOP INTRA, indeks: 814206
wys.: 40 cm, sz.: 38 cm

Mała torba na ramię
Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia
klapa jest zapinana na wygodny rzep. Regulowana długość paska.
indeks: 814204
wys.: 18 cm
sz..: 17 cm

pole zadruku:
18 x 17 cm

1 szt. w plastikowym
woreczku

Duża torba na ramię

Przednia klapa jest zapinana na wygodny rzep, a wewnętrzna
przegroda na zamek. Regulowana długość paska.
indeks: 814203

1 szt./op.

wys.: 30 cm
sz..: 30 cm

pole zadruku:
28 x 26 cm

1 szt. w plastikowym
woreczku

s. 25
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PLECAKI
GRAWERTON
Plecaki z naszej oferty to doskonały pomysł na wyjątkowy i praktyczny
prezent. Każda z 3 serii dostępna jest w różnych kolorach. Plecak Tori
z odczepianą klapką do nadruku, dostępny w kolorze niebieskim,
czerwonym i różowym, doskonale sprawdzi się wśród najmłodszych
użytkowników. Sporych rozmiarów główna komora oraz duża ilość
dodatkowych kieszonek sprawia, że plecak Tori przyda się zarówno
w szkole jak i na wycieczkach. Workowaty kształt plecaka Kavi zaskoczy
Cię swoją pojemnością i z powodzeniem zastąpi damską torebkę. Plecak
Milo pomimo małych rozmiarów pomieści wszystko co najpotrzebniejsze,
a dzięki zamykanym kieszonkom Twoje rzeczy pozostaną bezpieczne!

Plecak płócienny KAVI

Plecak płócienny KAVI z klapką do nadruku. Posiada szelki o regulowanej długości,
dzięki czemu będzie pasował osobom o różnym wzroście. Workowaty kształt sprawia,
że plecak jest bardzo pojemny. Idealnie nadaje się na wszelkiego rodzaju wycieczki.
Plecak jest dostępny w dwóch żywych i nasyconych kolorach.

plecak KAVI zielony, indeks: 814803
plecak KAVI czerwony, indeks: 814804
wys.: 16 cm, sz.: 23 cm
głębokość.: 18 cm

pole zadruku:
16 x 17 cm

1 szt. w plastikowym
woreczku

Plecak MILO

Plecak posiada szelki o regulowanej długości, dzięki czemu
będzie pasował osobom o różnym wzroście. Workowaty
kształt sprawia, że plecak mimo małego rozmiaru jest bardzo
pojemny. Z przodu znajduje się zamykana na zamek kieszonka.
Plecak dostępny jest w dwóch kolorach.

plecak MILO beżowy, indeks: 814805
plecak MILO czarny, indeks: 814806
wys.: 15 cm, sz.: 24 cm
głębokość.: 9 cm

pole zadruku:
15 x 11 cm

1 szt. w plastikowym
woreczku

Plecak TORI

Plecak posiada odczepianą klapkę do nadruku, jedną dużą komorę, kieszonkę z przodu (pod klapką)
oraz po jednej kieszonce po bokach - na telefon i butelkę. Plecak ma regulowane szelki, dzięki czemu
nadaje się dla osób o różnym wzroście. Produkt jest dostępny w trzech kolorach.

plecak TORI czerwony, indeks: 814801
plecak TORI niebieski, indeks: 814802
plecak TORI różowy, indeks: 814807
wys.: 26 cm, sz.: 30 cm
głębokość.: 9cm

s. 26

pole zadruku:
25 x 20 cm

1 szt. w plastikowym
woreczku

 plecak KAVI, czerwony
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 poszewka matowa jasiek

Poszewka matowa jasiek

Wykonana z miękkiego, przyjemnego w dotyku, matowego materiału
poszewka, może być doskonałą ozdobą każdego wnętrza.

indeks: 814301

wys.: 38 cm, sz.: 38 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

Poszewka satynowa jasiek

Błyszczące, satynowe wykończenie idealnie podkreśla
nadrukowany wzór.

indeks: 814302

wys.: 38 cm, sz.: 38 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

Poszewka pluszowa IDO

Wykonana z miękkiego, przyjemnego w dotyku, pluszowego materiału
poszewka, może być doskonałą ozdobą każdego wnętrza.

indeks: 814301

wys.: 38 cm, sz.: 38 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

Poszewka matowa w kształcie serca

Poszewka w kształcie serca to doskonały pomysł na prezent dla zakochanych!

indeks: 814304

wys.: 40 cm, sz.: 40 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

s. 27
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Worek na kapcie SEK

Produkt skierowany głównie do młodszych użytkowników.
Starannie uszyty, z mocną, niebieską wstążką.
indeks: 814205
wys.: 42 cm, sz.: 36 cm

1 szt./op.

Śliniak z żółtą lamówką

Miękkie wykończenie, antystatyczny i antyalergiczny materiał,
łatwy do zadrukowania na całej powierzchni. Wykończony
żółtą lamówką i tasiemką.
indeks: 814501
wys.: 24 cm, sz.: 21 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

Breloki materiałowe

Osłonka przeciwsłoneczna VISOR
Popularny produkt wśród wszystkich kierowców. W komplecie
znajdują się praktyczne mocowania. Dwie sztuki w zestawie.
indeks: 814704
wys.: 36 cm, sz.: 43 cm

2 szt./kpl.

Breloki to drobne, ale ciekawe i użyteczne gadżety.
Dostępne są dwa modele. W komplecie z brelokiem
znajduje się metalowa zawieszka-kółko.
T-SHIRT, indeks: 815314
wys.: 8 cm, sz.: 7 cm

1 szt./op.

PROSTOKĄT, indeks: 815315
wys.: 2,5 cm, sz.: 12 cm

1 szt./op.

Fartuszek kuchenny PINY
Fartuszek biały, matowy do sublimacji. Może służyć jako personalizowana
odzież kuchenna lub zabawny gadżet reklamowy. Każdy fartuszek zapakowany
jest w foliowy woreczek.

indeks: 814401

wys.: 73 cm, sz.: 59 cm

s. 28

1 szt./op.

DO NADRUKU ► TEKSTYLIA

Chusta trójkątna

Ściereczka z mikrofibry BOKII

Chusta do nadruku to nie tylko dodatek do ubrania - to również
doskonały gadżet na kolonie, wakacyjną wycieczkę lub wyjazd
integracyjny. Chusta jest dostępna w dwóch rodzajach wykończenia:
atłasowym oraz matowym - RUBA.
chusta atłasowa, indeks: 814702
wymiary:
63x63x90 cm

1 szt./op.

chusta matowa RUBA, indeks: 814701
wymiary:
63x63x90 cm

1 szt./op.

 814604

PROSTOKĄT, biały
PROSTOKĄT, czerwono-biały

FLAGA, biały  814602
FLAGA, czerwono-biały

Miękkie ściereczki doskonale nadają się do czyszczenia delikatnych
powierzchni, takich jak okulary czy ekrany smartfonów.

 814601

indeks: 814703

wys.: 15 cm, sz.: 18 cm

10 szt./op.

 814603

Proporczyki FLAGA i PROSTOKĄT
Proporczyki to produkty lubiane przez kibiców, kluby sportowe oraz
urzędy i instytucje. W ofercie dostępne są dwa modele: FLAGA
i PROSTOKĄT, każdy z nich z białym lub czerwono-białym
wykończeniem.
FLAGA
wys.:21 cm, sz.: 11 cm

1 szt./op.

PROSTOKĄT
wys.:20 cm, sz.: 13 cm

1 szt./op.

Miś BERI z koszulką do nadruku

Miś BERI jest wykonany z bardzo miłego w dotyku,
pluszowego materiału. Koszulka, w którą jest
ubrany miś, przeznaczona jest do nadruku technologią
sublimacji.
indeks: 818103
wys.: 19 cm, sz.: 19 cm

1 miś/op.
1 koszulka/op.

Krawat SOLMIO
Wykonany z miękkiego, dobrze układającego się
materiału. Cała powierzchnia przeznaczona jest do nadruku.

indeks: 814170

dł.: 144 cm, sz.: 18 cm

1 szt./op.

s. 29
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SERIA PRODUKTÓW
LINEN
Linia produktów z serii LINEN została stworzona w oparciu o niezwykle
ciekawy materiał. Tkanina wykonana jest w 100 procentach z poliestru,
zapewniając tym samym możliwość zadruku technologią sublimacji.
Jednocześnie odpowiedni splot włókien sprawia, że przypomina ona
wyglądem, kolorem i odczuciem w dotyku naturalny len. Z odpowiednią
graﬁką (najlepiej sprawdzi się graﬁka wektorowa) pozwala to stworzyć
unikalne, niezwykle popularne w dzisiejszych czasach wzornictwo. W serii
LINEN każdy znajdzie produkt dla siebie! Poszewki w dwóch kształtach
oraz podkładka pod talerz doskonale wpasują się zarówno
w nowoczesne jak i tradycyjne wnętrza. Zapinana na zamek kosmetyczka
spodoba się każdej kobiecie. Wytrzymałe, pojemne torby to doskonała
propozycja dla Klientów indywidualnych jak również dla ﬁrm. Plecaki z serii
LINEN to uniwersalna propozycja - przypadną do gustu każdemu
niezależnie od płci i wieku. Seria LINEN to doskonałe uzupełnienie bogatej
oferty produktów do sublimacji Grawerton!

Poszewka jasiek z serii LINEN

Poszewka o klasycznym kształcie
i standardowych wymiarach.

indeks: 814901

wys.: 40 cm, sz.: 40 cm

1 szt./op.

Poszewka SERCE z serii LINEN

Poszewka w kształcie serca. Idealny
produkt dla zakochanych!

indeks: 814902

wys.: 44 cm, sz.: 38 cm

1 szt./op.

Linen

product line

Podkładka pod talerz z serii LINEN
Doskonałe zabezpieczenie mebli oraz niezwykle stylowy
dodatek do każdej jadalni.

indeks: 814903

wys.: 30 cm, sz.: 40 cm

Kosmetyczka z serii LINEN

Pojemna kosmetyczka zapinana na zamek.

indeks: 814904

wys.: 20 cm, sz.: 30 cm

s.s.30
30

1 szt./op.

1 szt./op.

SE
RIA
LI
NEN

Plecak ze sznurkami z serii LINEN

Plecak z serii LINEN

indeks: 814905

indeks: 814906

Pojemny, wiązany na sznurki plecak.
wys.: 43 cm, sz.: 34 cm

Plecak z regulowanymi szelkami.
wys.: 34 cm, sz.: 34 cm

1 szt./op.

1 szt./op.

Torba na zakupy z serii LINEN

Torba na ramie z serii LINEN

Bardzo pojemna torba na zakupy.

Torba na ramię z czarnymi uszami
i czarnymi elementami wykończenia.

indeks: 814908

wys.: 42 cm, sz.: 38 cm
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1 szt./op.

indeks: 814907

wys.: 49 cm, sz.: 31 cm

1 szt./op.

s. 31

 podkładka GROSA

OFERTA PODKŁADEK
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PODKŁADKI
POD MYSZ

 podkładka FINA IERTE

Podkładki z naszej oferty pakowane są po 5 sztuk w woreczki
zabezpieczające przed zabrudzeniem. Wierzchnia strona podkładek
wykonana jest z miłego w dotyku materiału, który pozwala uzyskać
doskonałe efekty wykonywanego nadruku, z zachowaniem bogatej
kolorystyki i szczegółowości. Spód wykonany jest z antypoślizgowej gumy,
co zapewnia wysoki komfort użytkowania. Produkt ten doskonale sprawdzi
się zarówno w domu, jak i w pracy, a mnogość kształtów daje możliwość
dopasowania do potrzeb użytkownika.

Best r
selle
Podkładki FINA i GROSA

podstawki w standardowym rozmiarze i o klasycznym prostokątnym
kształcie. Podkładka FINA ma standardową grubość 3 mm, natomiast
podkładka GROSA ma grubość zwiększoną do 5 mm.
podkładka FINA, indeks: 815703
wys.: 18 cm, sz.: 22 cm
grubość: 3 mm

5 szt./op.

podkładka GROSA, indeks: 815702
wys.: 18 cm, sz.: 22 cm
grubość: 5 mm

5 szt./op.

Podkładka FINA RONDA

Okrągła, zajmująca niewiele miejsca na biurku podkładka pod mysz.
indeks: 815704

śr.: 18 cm
grubość: 3 mm

5 szt./op.

Podkładka LISA

Podkładka o powiększonych wymiarach to doskonały
produkt dla wszystkich ceniących duży i wygodny
obszar roboczy.

indeks: 815706

wys.: 22 cm, sz.: 40 cm
grubość: 3 mm

5 szt./op.

Podkładka FINA IERTE

Podkładka pod mysz w kształcie serca to idealny produkt
dla zakochanych.

indeks: 815705

wys.: 18 cm, sz.: 18 cm
grubość: 3 mm

5 szt./op.

 podkładka pod mysz GROSA

815911

815910

815909

beżowy

czarny

czerwony

Portfel jest przedmiotem, który zawsze mamy przy sobie, stąd
jest on niezwykle popularnym produktem wśród naszych Klientów.
W ofercie posiadamy zarówno portfele uniwersalne, które
sprawdzą się zarówno wśród młodszych jak i starszych
użytkowników, portfeliki dziecięce NEO o żywych, cieszących oko
kolorach, jak również praktyczne, eleganckie portfele BOK
o klasycznych kształtach skierowane dla dorosłych użytkowników
(w wersji damskiej, jak i męskiej).

Portfel UNIWERSALNY

Materiałowy portfel z klapką do zadruku. Klapka zapinana jest na zatrzask,
a wewnętrzna kieszeń na zamek. Dostępny w trzech kolorach.
wys.: 8,5 cm, sz: 12 cm

pole zadruku:
12 x 8 cm

1 szt./op.
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PORTFELE
DO NADRUKU

Portfelik dziecięcy NEO

Portfelik z polem do nadruku. Duża kieszeń zapinana jest na rzep,
a mała kieszonka z przodu na zamek. Dodatkowo z tyłu znajduje się
przezroczysta kieszonka na zamek. Portfelik posiada sznureczek
o długości 80 cm, dzięki czemu można zawiesić go na szyi lub
ramieniu. Portfelik jest dostępny w dwóch kolorach.
wys.: 10 cm, sz: 12,5 cm

815915

815914

różowoﬁoletowy

niebieskozielony

1 szt./op.

815904
portfel BOK męski

Portfel BOK

Saszetka INKA

Czarna saszetka z białą klapką do sublimacji.
Dwie kieszonki zapinane są na zamek.
Klapka w saszetce jest przyczepiona na rzepy,
dzięki czemu można ją odpiąć i łatwo wygrzać
w prasie transferowej.

indeks: 815916

wys.: 13,7 cm, sz: 21 cm

pole zadruku:
9,5 x 11,5 cm

815903
portfel BOK damski

pole zadruku:
13,5 x 21 cm

1 szt./op.

Skóropodobny portfel z wierzchnią stroną do nadruku. Grzbiet portfela jest
wykonany z zamszu. Wiele funkcjonalnych przegródek wewnątrz. Portfel
jest dostępny w dwóch wariantach: damskim i męskim.
Portfel BOK damski, indeks: 815903
wys.: 10,5 cm, sz.: 18,5 cm
gr.: 2 cm

pole zadruku:
16 x 10,5 cm

1 szt./op.

Portfel BOK męski, indeks: 815904
wys.: 10,5 cm, sz.: 12,5 cm
gr.: 2 cm

pole zadruku:
16 x 7 cm

1 szt./op.

s. 33
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BRELOKI POLIMEROWE
I PLASTIKOWE
Breloki oprócz funkcji spersonalizowanego dodatku do kluczy, nadają się
świetnie do oznaczania bagażu oraz przedmiotów codziennego użytku.

Breloki polimerowe RB
Breloki polimerowe wykonane są z wysokogatunkowego materiału.
Duża waga i grubość (0,5 mm) dają poczucie solidności i wysokiej
jakości. Breloki są matowe i można je zadrukować dwustronnie.
W komplecie znajduje się metalowa zawieszka.
815301  prostokąt 4,8 x 6,6 cm
815302  prostokąt 5,7 x 8,2 cm
815305  owal 4,8 x 6,8 cm
815303  kółko śr. 3,9 cm
815304  kółko śr. 4,9 cm

Terminarz ELEGANT

Notes MEMO

Czarny notes z zamszowym grzbietem i okładką do nadruku. Dostępny
w dwóch rozmiarach notes posiada miejsce na długopis.
Memo mały, indeks: 815803
wys.: 13 cm, sz.: 9 cm

pole zadruku:
11,5 x 9

1 szt./op.

pole zadruku:
23,5 x 18 cm

1 szt./op.

indeks: 815917

wys.: 19,5 cm, sz.: 14 cm
gr..: 3,5 cm

Memo duży, indeks: 815804
wys.: 23,5 cm, sz.: 18 cm

Czarny terminarz z ekoskóry z okładką do nadruku. Wymienny terminarz zawiera
kalendarz, miejsce na notatki, zakładki umożliwiające łatwą organizację wpisów i wiele
innych udogodnień. Wewnątrz znajduje się miejsce na długopis oraz wizytówki.
pole zadruku:
19,5 x 11,5 cm

1 szt./op.

owal

Arkusze plastikowe UNISUB

Identyfikatory plastikowe UNISUB
Wykonane z wysokiej jakości plastiku o wykończeniu błyszczącym
lub matowym, w trzech standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi
narożnikami. Przeznaczone do jednostronnego nadruku.
815201  błyszczący 2,5 x 7,5 cm
815202  błyszczący 3 x 7,5 cm
815203  błyszczący 5 x 7,5 cm
815204  matowy 2,5 x 7,5 cm
815205  matowy 3 x 7,5 cm
815206  matowy 5 x 7,5 cm

Arkusze znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju reklamach,
szyldach, tabliczkach i oznaczeniach. Występują w dwóch rodzajach
wykończenia: błyszczącym (do nadruku jedno i dwustronnego)
i matowym do nadruku jednostronnego. Płyta może być wycinana
na maszynach CNC co pozwala na uzyskanie indywidualnie
zaprojektowanych, niepowtarzalnych kształtów.

kółko

Breloki plastikowe UNISUB
Breloki wykonane z błyszczącego plastiku o grubości 2 mm. Brelok może być
zadrukowany dwustronnie. Do breloka można dokupić kulkowy łańcuszek
z zapięciem (indeks: 815319).
815308  serce 6,4 x 6,4 cm
815309  kółko śr.: 6,3 cm
815310  kwadrat 5,7 x 5,7 cm
815311  prostokąt 3,2 x 7,6 cm

815101  błyszcząca jednostronna 29 x 29 cm
815102  błyszcząca jednostronna 59 x 59 cm
815103  błyszcząca dwustronna 29 x 29 cm
815104  błyszcząca dwustronna 59 x 59 cm
815105  matowa jednostronna 29 x 59 cm

kwadrat

prostokąt

s. 34

prostokąt

kółko

serce

PODSTAWKI POD KUBEK

OFERTA PUZZLI

Kartonowe puzzle to lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy są precyzyjnie
wycięte i dobrze spasowane. Błyszczące wykończenie sprawia, że nadrukowane zdjęcia
zachowują żywą i naturalną kolorystykę. Puzzle są dostępne w różnych rozmiarach,
z różną ilością elementów, co pozwala na dopasowanie poziomu trudności do wieku.
Wszystkie puzzle pakowane są po 5 sztuk/op.

Ilość elementów
30
35
96
110
192
110

Wymiary
19 x 24 cm
19 x 28 cm
19 x 28 cm
19 x 24 cm
28,5 x 40,5 cm
19,7 x 24,5 cm

Kształ
Prostokąt
Prostokąt
Prostokąt
Prostokąt
Prostokąt
Serce

Indeks
817105
817102
817101
817103
817104
817106

Podstawka pod kubek to drobny, ale niezwykle praktyczny element
dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Chroni ona powierzchnię mebli
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. W naszej ofercie posiadamy
dwa rodzaje podstawek. Wykonana z wysokiej jakości materiału pilśniowego
podstawka UNISUB, pokryta jest białą, błyszczącą powłoką
do nadruku. Zapewnia ona pięknie oddane, niezwykle żywe i nasycone
kolory nadrukowanego zdjęcia. Podstawka kartonowa sprawdzi się tam,
gdzie ważny jest niski koszt wykonania przy zachowaniu akceptowalnej
jakości. Podstawka z odpowiednim projektem to doskonały dodatek
akcentujący wystrój i styl pomieszczenia!

Pro
o
phot

Pilśniowa podstawka pod kubek UNISUB
Wykonana z wysokiej jakości materiału pilśniowego,
zapewnia doskonałe efekty nadruku.
indeks: 816201
wys.: 9 cm, sz.: 9 cm
grubość: 2 mm

1 szt./op.
40 szt./kart.

DO NADRUKU ► DREWNO/KARTON/SZKŁO AKRYLOWE

PUZZLE
KARTONOWE

Top y
it
qual
Pro
o
phot

Blok ze szkła akrylowego z podpórką
Nałożona po jednej stronie, wysokiej jakości powłoka
umożliwia wykonanie nadruku technologią sublimacji.
Nadruk doskonale oddaje kolory przez co nadaje się
do reprodukcji wysokiej jakości fotograﬁi. W komplecie
znajduje się wkręcana metalowa podpórka.
indeks: 815905
wys.: 11 cm, sz.: 11 cm
grubość: 1 cm

1 szt./op.

Kartonowa podstawka pod kubek

Podstawka pod kubek kartonowa błyszcząca
do jednostronnego nadruku.
indeks: 817201
wys.: 85 mm, sz.: 85 mm
grubość: 1 ,5 mm

6 szt./op.

s. 35

KATALOG GRAWERTON ► PRODUKTY ZE WZORAMI

PRODUKTY
ZE WZORAMI

ZEGARY MDF

Precyzyjnie wycięte płyty MDF, po nadrukowaniu przygotowanymi
wzorami stają się oryginalnie wyglądającymi tarczami zegarowymi.
Wraz z mechanizmem tworzą piękną całość. W ofercie znajdują się
zarówno wyposażone w zawieszkę zegary wiszące oraz stojące
(modele MAŁPA i KOT).

815519

815510

zegar OKRĄGŁY, śr.: 19 cm

zegar KWADRATOWY, 19 x 19 cm

Produkty z gotowymi wzorami, takie jak wieszaki do ubrań, magnesy
i zegary są sprzedawane jako czysty biały produkt wraz z odpowiednimi
akcesoriami. Przy ich nabyciu Klient otrzymuje prawo do pobrania
w formie elektronicznej dopasowanego do produktu wzoru. Do wzoru
wystarczy wstawić zdjęcie by uzyskać ciekawy i oryginalny projekt.
Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie by zamiast przygotowanych graﬁk
użyć własnego pomysłu!

MAGNESY MDF
Dwa interesujące wzory do wyboru. Do każdej płytki MDF dołączony
jest silny magnes z taśmą samoprzylepną.
815512

815511

815517

815518

zegar KOT, 19 x 22 cm

zegar PIES, 18 x 22 cm

zegar z podst.,
MAŁPA, 19 x 22 cm

zegar z podst.,
KOT, 19 x 22 cm

MINI-WIESZAKI MDF

Produkt, w którym zakochają się dzieci! Wysokiej jakości powłoka pięknie oddaje
kolory przygotowanej graﬁki. W zestawie znajdują się trzy plastikowe, wkręcane
kołeczki do wieszania ubrań, których kolor zależy od wybranego wzoru. Dostępne
są cztery wzory. Widoczne na zdjęciach graﬁki z pustym polem na zdjęcie
są do pobrania na stronie grawerton.pl

s. 36

815507
815506

ŁAPA, 6 x 7 cm

PIES, 7 x 5 cm
815516

815503

żółty

czerwony

815502

815501

różowy

niebieski

WYKONYWANIE PRODUKTÓW
ZE WZORAMI KROK PO KROKU

1. Kup wybrany produkt - otrzymasz wyciętą płytę MDF pokrytą białą,
błyszczącą warstwą, oraz odpowiednie akcesoria.
2. Znajdź produkt w sklepie grawerton.pl - w zakładce technologia pobierz
projekt.
3. Otwórz projekt w programie graﬁcznym i dodaj do niego wybrane zdjęcie.
4. Wydrukuj projekt i wykonaj transfer.
5. Uzupełnij produkt o odpowiednie akcesoria.

2

3

4

POSZEWKI Z POLEM
DO NADRUKU

5

6

7

8

Poszewki z polem do nadruku to niezwykle oryginalna i kolorowa seria
produktów. Tylna strona poszewki wykonana jest z miłej w dotyku, kolorowej
bawełny, a przód z poliestru. Z przodu poszewka posiada gotową grafikę,
w której znajduje się puste białe okienko. Umożliwia to wykonanie
pełnowymiarowego nadruku na całej powierzchni poszewki wykorzystując
jedynie drukarkę formatu A4. Szablony pozwalające wpasować nadruk
w okienko są dostępne na stronie internetowej grawerton.pl. Każda poszewka
pakowana jest pojedynczo w chroniący przed zabrudzeniami plastikowy woreczek.

DO NADRUKU ► PRODUKTY ZE WZORAMI

1

Poszewki z polem do zadruku

Wszystkie poszewki mają te same, standardowe wymiary i są pakowane
w pojedyncze, plastikowe woreczki. Do poszewek polecamy dopasowane
wkłady typu jasiek lub serce.
wys.: 38 cm, sz.: 38 cm

9

10

1 szt./op.

1. 814308 l jasiek, PIESEK
2. 814307 l jasiek, KRÓLIK
3. 814320 l jasiek MALUCH NIEBIESKA
4. 814319 l jasiek MALUCH RÓŻOWA
5. 814310 l jasiek NIEBIESKA
6. 814316 l jasiek RAMKA
7. 814311 l jasiek CZERWONA
8. 814306 l jasiek CHMURKA

11

9. 814309 l jasiek SERCE
10. 814318 l jasiek RED LOVE
11. 814317 l jasiek WHITE LOVE
12. 814314 l serce BOBO KWADRAT
13. 814315 l serce BOBO KWIAT
14. 814313 l serce NIEBIESKA
15. 814312 l serce RÓŻOWA

Wkłady do poszewek

Do poszewek z naszej oferty posiadamy dopasowane wielkością
i kształtem wkłady. Poduszki wykonane są z poliestru oraz posiadają
poliestrowe wypełnienie, dzięki czemu mogą być prane i spełniają
wysokie standardy higieny. Każda poduszka pakowana jest w osobny
foliowy woreczek.
jasiek, indeks: 825001
wys: 38 cm
sz: 38 cm

12

13

14

15

serce, indeks: 825003
1 szt./op.

wys: 40 cm
sz: 38 cm

1 szt./op.

s. 37

INSPIRACJE ► ZAINSPIRUJ SIĘ!
s. 38

ZAINSPIRUJ SIĘ!
Obok doskonałej jakości produktów niezwykle ważnym elementem jest sam pomysł na ich wykonanie. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia nas
na imprezach targowych lub w naszym biurze, gdzie zawsze znajdą Państwo wiele ciekawych inspiracji! Na naszej stronie grawerton.pl
znajdują się szablony pomocne w wykonywaniu projektów. Zapisując się do biuletynu nie przegapią Państwo żadnej nowości i promocji!
Nasz dział marketingu pozostaje do Państwa dyspozycji, oferując zdjęcia produktów do użycia na stronie internetowej, pomoc
w przygotowaniu ekspozycji produktów, jak również wzorniki i inne materiały marketingowe.

AKCESORIA ►

AKCESORIA
I DODATKI

AKCESORIA I DODATKI
DO PRODUKTÓW
Wiemy jak ważnym elementem oferty są odpowiednie akcesoria.
To one nadają produktom do nadruku finalną wartość i charakter.
Szeroka oferta podkładów drewnianych pozwala na tworzenie
niezwykle popularnych dyplomów. Do prezentacji dyplomu
proponujemy eleganckie, wykonane z drewna lub wysokiej jakości
tworzywa, etui. Do akcesoriów należą również medale wraz z całą
związaną z nimi grupą produktów, teczki do metalu i wiele innych.
Osobna grupą akcesoriów są narzędzia do obróbki aluminium
- pozwalają one na nadanie arkuszom blachy pożądanego wymiaru
i kształtu. Wśród akcesoriów znajdują się również elementy
uzupełniające, takie jak kartonowe opakowania, plastikowe podstawki,
półprodukty do wykonywania identyfikatorów i inne.

WSZYSTKO CO POTRZEBNE DO TWORZENIA
WYJĄTKOWYCH PRODUKTÓW

Etui i teczki, s. 42
ne, s. 40
Podkłady drewnia

Pozostałe, s. 46
Obróbka aluminiu

m, s. 45
s. 39

AKCESORIA ► PODKŁADY DREWNIANE

PODKŁADY MDF LEE

Podkład LEE to jeden z najbardziej podstawowych produktów
w naszej ofercie. Posiada półmatowe wykończenie oraz
ozdobny kształt rantu. Z tyłu podkładu znajdują się otwory
pozwalające na powieszenie dyplomu (w orientacji poziomej
lub pionowej). Podkład jest dostępny w ośmiu rozmiarach.

Best r
selle

PODKŁADY Z SERII LEE
Wymiary

Indeks

Szt./kart.

12x15" (305 x 381 mm}

821106

12

10x13" (267 x 330 mm}

821114

12

9x12" (228 x 305 mm}

821105

16

8x10" (203 x 254 mm}

821104

24

7x9" (178 x 228 mm}

821103

30

6x8" (152 x 203 mm}

821102

32

5x7" (127 x 178 mm}

821113

46

4x6" (101 x 152 mm}

821101

100

PODKŁADY MDF ROSA

Ekskluzywny podkład MDF wykończony w kolorze bordowym, lakierowany na wysoki
połysk. Jest to produkt skierowany do najbardziej wymagających Klientów.
Dostępny w trzech najpopularniejszych rozmiarach.

Top y
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 Dyplom wykonany z blachy CHROMALUXE
biały błysk, na podkładzie ROSA,
umieszczony w granatowym etui SAMETI.

PODKŁADY Z SERII ROSA

s. 40

Szt./kart.

Wymiary

Indeks

9x12" (228 x 305 mm}

821109

16

8x10" (203 x 254 mm}

821108

24

6x8" (152 x 203 mm}

821107

32

PODKŁADY
DO DYPLOMÓW
Podkłady MDF do metalu to jedne z podstawowych produktów
w naszej ofercie. Po przyklejeniu do podkładu zadrukowanej blachy
staje się on eleganckim dyplomem, który może zostać powieszony
na ścianie, postawiony (dzięki plastikowej podpórce) na półce lub
być zaprezentowany w eleganckim etui. Nasze podkłady wykonane
są z wysokiej jakości trwałego, odpornego na odkształcenia
materiału MDF. Podkłady wykończone w sposób znakomicie
imitujący naturalne drewno dostępne są w trzech wariantach:
klasycznym matowym LEE, ekskluzywnym, wykończonym
na wysoki połysk ROSA lub nowoczesnym, imitującym jasny dąb
MALTA. Podkłady wykończone w naturalny sposób posiadają
otwory pozwalające powiesić je na ścianie. Nowością w ofercie
są podkłady w kolorze białym: matowe i błyszczące, doskonale
nadające się do wyjątkowych, łączących elegancję
z nowoczesnością, projektów. Każdy podkład zapakowany jest
w ochronną piankę wraz z dodatkowym zabezpieczeniem
narożników. Do podkładów proponujemy ozdobne kartoniki (s. 46)
lub eleganckie, skóropodobne etui SAMETI (s. 42).

AKCESORIA ► PODKŁADY DREWNIANE

NEW

PODKŁADY MDF MALTA
Podkład MALTA to nowość wśród podkładów MDF w naszej ofercie.
Posiada półmatowe wykończenie w kolorze jasnego dębu oraz ozdobny
kształt rantu. Z tyłu podkładu znajdują się otwory pozwalające
na powieszenie dyplomu (w orientacji poziomej lub pionowej).

PODKŁADY Z SERII MALTA
Indeks
821120

12

9x12" (228 x 305 mm}

821119

16

8x10" (203 x 254 mm}

821118

24

7x9" (178 x 228 mm}

821117

30

6x8" (152 x 203 mm}

821116

32

4x6" (101 x 152 mm}

821115

100

PODKŁADY NOWOCZESNE

Biały podkład to zupełna nowość na polskim rynku. Jego prosty kształt sprawia,
że pasuje do nowoczesnych wnętrz. Po przyklejeniu do niego zadrukowanej blachy
staje się eleganckim dyplomem. Można też użyć go jako ramkę do zdjęć.
To doskonała alternatywa dla naszych tradycyjnych podkładów LEE.

Szt./kart.

Wymiary
12x15" (305 x 381 mm}

 Dyplom wykonany z blachy PLATINUM złoty błysk, na podkładzie MALTA,
umieszczony w granatowym etui SAMETI.

NEW

PODKŁADY NOWOCZESNE
Podkład

Wymiary

Indeks

Biały matowy

8x10" (203 x 254 mm)

821111

Biały błyszczący

8x10" (203 x 254 mm)

821112

 Podkład nie posiada otworów służących do zawieszenia na ścianie.
Do prezentacji dyplomu proponujemy podpórkę plastikową (825104).

s. 41

AKCESORIA ► ETUI DO PODKŁADÓW

ETUI DO PODKŁADÓW SAMETI

ETUI
DO PODKŁADÓW

Best r
selle

Etui SAMETI jest znakomitym dodatkiem do dyplomów Grawerton. Na zewnątrz jest wykończone
skóropodobnym tworzywem, a wewnątrz miękkim materiałem. Na rogach znajdują się wzmocnienia
w postaci okuć w kolorze złota. Etui jest dostępne w sześciu rozmiarach - każde z nich w orientacji
poziomej lub pionowej i trzech kolorach do wyboru.

Etui do podkładów z jednej strony doskonale zabezpieczają gotowe
dyplomy, a z drugiej stanowią elegancki dodatek, zwiększający wartość
dyplomu w oczach Klienta. Sprawdzają się również idealnie w czasie
ceremonii wręczania dyplomu. W ofercie Grawerton znajdują się
klasyczne, wykończone skóropodobnym materiałem etui SAMETI, etui
do podkładów w kształcie tarczy, jak również niezwykle eleganckie
i ekskluzywne, wykonane z drewna, etui do podkładów MADERA.

ETUI PIONOWE BORDOWE

ETUI POZIOME BORDOWE

ETUI PIONOWE GRANATOWE ETUI POZIOME GRANATOWE

Etui do podkładu

Indeks

Etui do podkładu

Indeks

Etui do podkładu

Indeks

Etui do podkładu

Indeks

12x15" (305 x 381 mm)

823124

12x15" (305 x 381 mm)

823106

12x15" (305 x 381 mm)

823130

12x15" (305 x 381 mm)

823112

9x12" (228 x 305 mm)

823123

9x12" (228 x 305 mm)

823105

9x12" (228 x 305 mm)

823129

9x12" (228 x 305 mm)

823111

8x10" (203 x 254 mm)

823122

8x10" (203 x 254 mm)

823104

8x10" (203 x 254 mm)

823128

8x10" (203 x 254 mm)

823110

7x9" (178 x 228 mm)

823121

7x9" (178 x 228 mm)

823103

7x9" (178 x 228 mm)

823127

7x9" (178 x 228 mm)

823109

6x8" (152 x 203 mm)

823120

6x8" (152 x 203 mm)

823102

6x8" (152 x 203 mm)

823126

6x8" (152 x 203 mm)

823108

4x6" (101 x 152 mm)

823119

4x6" (101 x 152 mm)

823101

4x6" (101 x 152 mm)

823125

4x6" (101 x 152 mm)

823107

Top y
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ETUI DO PODKŁADU:

WYMIARY ETUI DO PODKŁADU 8x10":
278 x 359 mm
WYMIARY ETUI DO PODKŁADU 7x9":
233 x 282 mm
WYMIARY ETUI DO PODKŁADU 6x8":
233 x 282 mm

823139
8x10"
823138
7x9"
823137
6x8"

Ekskluzywne etui drewniane MADERA

Ekskluzywne drewniane pudełko wykonane jest ręcznie, z dbałością o każdy szczegół.
Wieczko zamocowane jest na dwóch solidnych zawiasach, pozwalających utrzymać
je w położeniu 90 stopni od podstawy. Magnesy zamontowane w pudełku zapewniają
bezpieczne zamknięcie.

s. 42

ETUI PIONOWE ZIELONE

ETUI POZIOME ZIELONE

Etui do podkładu

Indeks

Etui do podkładu

Indeks

12x15" (305 x 381 mm)

821120

12x15" (305 x 381 mm)

823118

9x12" (228 x 305 mm)

821119

9x12" (228 x 305 mm)

823117

8x10" (203 x 254 mm)

821118

8x10" (203 x 254 mm)

823116

7x9" (178 x 228 mm)

821117

7x9" (178 x 228 mm)

823115

6x8" (152 x 203 mm)

821116

6x8" (152 x 203 mm)

823114

4x6" (101 x 152 mm)

823131

4x6" (101 x 152 mm)

823113

 Dyplom wykonany z blachy PLATINUM złoty błysk, na podkładzie MALTA,
umieszczony w bordowym etui SAMETI.

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF, został
dodatkowo wzmocniony powłoką zapewniającą wysoką
odporność na zarysowania. Podkład dopasowany kształtem
do tarczy aluminiowej 642 (s. 19).
indeks: 821203

wys.: 20,9 cm, sz.: 16,5 cm
gr.: 1,5 cm

1 szt./op.

Drewniana podstawka pod wizytówkę - czarna
To popularny produkt skierowany głównie do firm i instytucji.
Po naklejeniu zadrukowanej blachy staje się elegancką
wizytówką na biurko.
indeks: 821301

wys.: 4 cm, sz.: 20 cm

1 szt./op.

Etui do podkładu tarcza 642 HARDY
Wykonane z taką samą dbałością o szczegóły jak etui
do podkładów SAMETI, ze wzmocnionymi, złoconymi
narożnikami. Dostępne w dwóch kolorach.

823403
823201

823202

bordowe

granatowe

zielona

AKCESORIA ► POZOSTAŁE PODKŁADY I ETUI, TECZKI DO METALU

Podkład MDF HARDY do tarczy 642

823401
bordowa

823402

Podkład MDF do tarcz 561 oraz 562

granatowa

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF. Podkład
z błyszczącym, lakierowanym wykończeniem. Dopasowany
kształtem do tarcz aluminiowych 561 lub 562 (s. 19).
do tarczy 561, indeks: 821201
wys.: 15,5 cm, śr.: 19,7 cm
gr.: 1,5 cm

1 szt./op.

do tarczy 562, indeks: 821202
wys.: 18,4 cm, śr.: 22,2 cm
gr.: 1,5 cm

1 szt./op.

Teczka do tabliczki aluminiowej

Pozwala na efektowną prezentację zadrukowanej blachy aluminiowej.
Jest ciekawą alternatywą dla dyplomu wykonanego z użyciem podkładu
drewnianego. Dostępna w trzech kolorach.
wys.: 30,5 cm, sz.: 22,5 cm
gr.: 1,3 cm

1 szt./op.

s. 43

AKCESORIA ► MEDALE I AKCESORIA

MEDALE
I AKCESORIA

Fine il
deta

PODKŁADY DO MEDALI

822001

822002

822003

złoty

srebrny

brązowy

Wykonany z rzeźbionego, masywnego, metalowego odlewu z ornamentowym wykończeniem brzegów
i miejscem na umieszczenie aluminiowego krążka o średnicy 50 mm. Dostępny w trzech kolorach.

823001

823002

823003

bordowe

granatowe

zielone

Medale oraz związane z nimi akcesoria to produkty, które cieszą się dużą
popularnością zarówno w klubach sportowych, jak również
u organizatorów różnego rodzaju imprez okolicznościowych. W ofercie
znajdują się dopasowane do aluminiowych krążków podkłady do medali,
eleganckie etui, drewniany podkład jak i dedykowane do podkładu etui.

Etui do medali SAMETI
Eleganckie bordowe etui SAMETI do prezentacji medalu.
Dopasowane do medali o średnicy 7cm z naszej oferty.
wys.: 11 cm, sz.: 10 cm
gr.: 1 cm

Podkład do medalu S1 HARDY

1 szt./op.

Etui do podkładu S1 HARDY

Eleganckie etui do podkładu S1 Hardy do medali
z oferty Grawerton. Dostępne w dwóch kolorach:
granatowym i bordo.
823203

wys.: 17 cm, sz.: 12 cm
gr.: 4 cm

bordowe

823204
granatowe

s. 44

1 szt./op.

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład
został wzmocniony dodatkową powłoką zapewniającą
wysoką odporność na zarysowania.
indeks: 821204

wys.: 18,5 cm, sz.: 12 cm

1 szt./op.

