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Standardowy stand 4-półkowy
Materiał i technologia wykonania
Materiał: tektura falista EB 800g (obustronnie bielona, jednostronnie powlekana linerem), druk UV , folia błysk. 

Szacunkowe wymiary maksymalne 
(możliwość zmniejszenia poszczeólnych wymiarów, regulacji odległości między półkami etc.):

• szerokość: 56cm
• głębokość: 37cm
• wysokość: 145cm + toper
• ilość półek: 4
• obciążenie półki: do 15 kg

Prototyp zadrukowany: 300zł ne�o 

Produkcja:

Zadruk cokołu i topera: 
• 10 szt. 170 zł/szt. ne�o
• 50 szt. 135zł/szt. ne�o
• 100 szt. 110zł/szt. ne�o
• 200 szt. 99 zł/szt. ne�o

Zadruk boków, cokołu i topera: 
• 10 szt. 180 zł/szt. ne�o
• 50 szt. 145zł/szt. ne�o
• 100 szt. 120zł/szt. ne�o
• 200 szt.  109 zł/szt. ne�o

Zadruk boków, cokołu, topera i listew półkowych, pozostałe elementy pozostają białe:
• 10 szt. 190 zł/szt. ne�o
• 50 szt. 155zł/szt. ne�o
• 100 szt. 129zł/szt. ne�o
• 200 szt. 119 zł/szt. ne�o

Zadruk całości standu (białe pozostają jedynie plecy od frontu):
• 10 szt. 205 zł/szt. ne�o
• 50 szt. 169zł/szt. ne�o
• 100 szt. 139zł/szt. ne�o
• 200 szt.  129 zł/szt. ne�o

 
Powyższe ceny nie zawierają kosztów pakowania i transportu. 

Dodatkowe koszty opcjonalne:
Konfekcja (owinięcie każdego standu na płasko w folię strecz) 3 zł/szt. ne�o
Opakowanie jednostkowe na każdy stand na płasko: 9 zł/szt. ne�o
Tacka antymop z folii PET: 7 zł/szt. ne�o
Kieszeń na ulotki A5/DL: 2,5 zł/szt. ne�o
Wzmocnienie nośności półek do 20kg:  6 zł ne�o
Dodakowa półka: 7 zł/szt. ne�o
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Stand eliptyczny 
Materiał: karton 405g, laminat błysk

Wymiar maksymalny: 138 x 50cm

• 1 szt. 135zł ne�o 
• 20 szt. 89zł/szt. ne�o 
• 50 szt. 59zł/szt. ne�o 
• 100 szt. 46 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 33zł/szt. ne�o 
• 500 szt. 28 zł/szt. ne�o 

Wymiar maksymalny: 210 x 65cm

• 1 szt. 180 zł ne�o    
• 20 szt. 109 zł/szt. ne�o 
• 50 szt. 79 zł/szt. ne�o 
• 100 szt. 56 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 46 zł/szt. ne�o 

Powyższe ceny nie zawierają kosztów pakowania i transportu. 

Dodatkowe koszty opcjonalne: 
Konfekcja (owinięcie każdego standu na płasko w folię strecz) 3zł/szt. ne�o
Opakowanie jednostkowe na każdy stand na płasko, stand zaginany na pół: 8zł/szt. ne�o
Kieszeń na ulotki A5/DL : 2,5zł/szt. ne�o

Potykacze tekturowe
Format wyceniany: 70 x 55cm, materiał: tektura falista EB, druk UV, folia błysk. 

• 1 szt. 110zł ne�o
• 10 szt. 79zł/szt. ne�o 
• 20 szt.   72zł/szt. ne�o 
• 50 szt. 59zł/szt. ne�o 
• 100 szt.   44zł/szt. ne�o 
• 200 szt.   39zł/szt. ne�o 
• 500 szt. 32 zł/szt. ne�o 

Ekspozytor na ulotki DL
Plansza zadrukowana, materiał: tektura lita 1,6mm; druk UV jednostronny, folia błysk.  
Format planszy: 15 x 26cm plus kieszonka z przezroczystej folii PET.
Nóżka z bielonej powlekanej mikrofali.

• 100 szt. 11,5zł/szt. ne�o 
• 250 szt.  9,5zł/szt. ne�o 
• 500 szt. 6,2zł/szt. ne�o 
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Stand tekturowy płaski jednostronny
Format: szerokość do 75cm, wysokość do 200cm
Druk jednostronny UV, laminat błysk. 
Materiał: tektura falista EB 800g (obustronnie bielona, jednostronnie powlekana linerem).
Noga: ten sam materiał co stand

• 1 szt. 160zł ne�o 
• 20 szt. 105zł/szt. ne�o
• 50 szt. 85zł/szt. ne�o 
• 100 szt. 59 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 49zł/szt. ne�o 
• 500 szt.  38zł/szt. ne�o

Stand tekturowy płaski dwustronny
Format: szerokość do 75cm, wysokość do 200cm
Druk jednostronny UV, laminat błysk. 
Materiał: tektura falista EB 800g (obustronnie bielona, jednostronnie powlekana linerem).
Noga: ten sam materiał co stand

• 1 szt. 280zł ne�o 
• 20 szt. 160zł/szt. ne�o 
• 50 szt. 135zł/szt. ne�o 
• 100 szt. 98 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 89zł/szt. ne�o 
• 500 szt. 74 zł/szt. ne�o

Powyższe ceny nie zawierają kosztów pakowania i transportu. 

Dodatkowe koszty opcjonalne: 
Konfekcja (owinięcie każdego standu na płasko w folię strecz) 3zł/szt. ne�o
Opakowanie jednostkowe na każdy stand na płasko, stand zaginany na pół: 8zł/szt. ne�o
Kieszeń na ulotki A5/DL: 2,5zł/szt. ne�o

Wobbler kartonowy
Format  12x12cm, możliwość nieregularnego (łagodnego) kształtu, materiał karton 405g, druk UV, 
folia błysk, ramię z przeźroczystego PVC: 

• 100 szt. 1,8 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 1, 6zł/szt. ne�o 
• 500 szt.  1,25 zł/szt. ne�o 
• 1000 szt. 0,98 zł/szt. ne�o 

Wobbler PCV
Format  12x12cm, możliwość nieregularnego (łagodnego) kształtu, PCV 0,3mm, druk UV,  
ramię jest integralną częścią wobblera (istnieje możliwość jego zadruku): 

• 100 szt. 2,4 zł/szt. ne�o 
• 200 szt. 2,1zł/szt. ne�o 
• 500 szt.   1,35 zł/szt. ne�o 
• 1000 szt. 1,22 zł/szt. ne�o


