
POS & PACKAGING



KATALOG POSKATALOG OPAKOWAŃ



powrót

KATALOG POS



MENU POS
KATALOG POS

STANDY PÓŁKOWE

STANDY MODUŁOWE

STANDY HAKOWE

DISPLAYE NALADOWE

KOSZE ZASYPOWE

STANDY POSTACI

POTYKACZE I ULOTKOWNIKI

CUBES

ELIPSY

NAKŁADKI NA SENSOMATY

powrót

KONTAKT

CENNIK

POS



powrót

Konstrukcje naszych standów 
półkowych są indywidualnie 
dostosowywane do produktów, 
co zwiększa widoczność eks-
ponowanych na nich towarów, 
a tym samym bezpośrednio 
wpływa na wzrost sprzedaży.

Wykonane z tektury są lekkie i mobilne, można 
je bez problemu przenosić z miejsca na miejsce. 
Wytrzymałe - testowane pod kątem nośno-
ści półek oraz odpowiednio dobranej tektury. 
 
Możliwość pełnej personalizacji pozwala łatwo 
obrendować stand, a opcjonalna przestrzeń na 
topperze stanowi nośnik dodatkowych informacji 
marketingowych, co w połączeniu z doskonałą 
jakością wykonania daje wielofunkcyjny, prak-
tyczny ekspozytor zastępujący tradycyjne regały 
i przyciągający uwagę Klientów.

STANDY 
PÓŁKOWE



powrót

43,48 zł/szt.

Wytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych Technologia druku: UV

STAND TOPPER 1
Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)L01992

415x285x1310

1,5

1372x732x14

do 10

Już od

- lekki, i bardzo łatwy do złożenia stand z 4 półkami, topperem  
i cokołem z dodatkową powierzchnią marketingową

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 398x230x270

- półki wychodzące z korpusu standu, bez dodatkowych 
akcesoriów

- możliwość zadruku pleców standu od wewnątrz  
(z tylu będą białe)

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura B



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)L02187

600x400x1265

6

1380x650x70

do 20

Już od 132,01 zł/szt.

Technologia druku: UVWytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych

STAND TOPPER 2

- wytrzymały stand z 4 półkami, topperem i cokołem z dodatkową 
powierzchnią marketingową 

- możliwość zadruku pleców standu od wewnątrz 
(z tylu będą białe)

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 562x345x255

- półki mocowane na podpory pionowe oraz dodatkowe śruby, 
wzmacniające ich nośność

- możliwość indywidualnego dostosowania standu 
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



powrót

L02484

600x400x1394

7

1410x620x80

do 15

144,55 zł/szt.

Wytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych Technologia druku: UV

STAND TOPPER 3

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)

- wytrzymały stand z 4 półkami, topperem i cokołem  
z dodatkową powierzchnią marketingową 

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 572x349x240
- półki mocowane na podpory pionowe oraz dodatkowe 

śruby, wzmacniające ich nośność

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Już od

L04956
610x410x1450

1200x690x70

do 15

127,39 zł/szt.

7

- wytrzymały stand z 3 półkami, topperem oraz cokołem  
z dodatkową powierzchnią marketingową

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 565x387x298
- półki mocowane bez dodatkowych akcesoriów 

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Technologia druku: UVWytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych

- materiał: tektura EB

STAND TOPPER 4



powrót

STAND TOPPER 5

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)

- wytrzymały stand z 4 półkami oraz topperem

Dodatkowe akcesoria

L02257
600x420x1500

6

1520x620x60

do 15

113,52 zł/szt.

Wytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych Technologia druku: UV

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 563x386x258 
- półki mocowane bez dodatkowych akcesoriów 

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)L04950

159,51 zł/szt.

600x400x1400

8

1090x1700x40

Technologia druku: UVWytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych

STAND CLASSIC 1

Już od

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 563x386x258 
- półki mocowane bez dodatkowych akcesoriów 

do 10

- wytrzymały stand z 4 półkami i cokołem z dodatkową  
powierzchnią marketingową. Bez toppera

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 573x349x240

- półki mocowane na podpory pionowe oraz dodatkowe 
śruby, wzmacniające ich nośność

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



powrót

L04866

STAND CLASSIC 2

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)

142,72 zł/szt.

600x400x1500

7

600x1520x80

do 15

- wytrzymały stand z 4 półkami oraz cokołem z dodatkową 
powierzchnią marketingową. Bez topera

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 575x350x238

- półki mocowane na podpory pionowe oraz dodatkowe 
śruby, wzmacniające ich nośność

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Wytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych Technologia druku: UV

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)L04624

STAND CLASSIC 3

Już od 159,86 zł/szt.

602x402x1500 

8

1390x600x80

- wytrzymały stand z 4 półkami oraz cokołem z dodatkową 
powierzchnią marketingową. Bez topera

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 575x350x238

- półki mocowane na podpory pionowe oraz dodatkowe 
śruby, wzmacniające ich nośność

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

do 15

Technologia druku: UVWytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



powrót

L04954

81,22 zł/szt.

Wytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych Technologia druku: UV

STAND MODERN 1

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)
602x402x1500 

3

1000x1510x20

do 10

- wytrzymały stand z 2 półkami. Bez toppera i cokołu,  
umożliwiający ekspozycję wysokich produktów

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 595x382x491

- półki mocowane bez dodatkowych akcesoriów 

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)L04955

do 10

84,5 zł/szt.

602x402x1500

4,5

1500x1055x20

Technologia druku: UVWytrzymałe półki Standardowe rozmiary 
sieci handlowych

STAND MODERN 2

Już od

- wytrzymały stand - witryna z 3 półkami, bez  cokołu i bez 
toppera

- półki mocowane bez dodatkowych akcesoriów 

- możliwość indywidualnego dostosowania standu  
do produktów

- wymiary półek [mm] (szer. x gł. x wys.) 588x390x315

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB



powrót

Modułowe standy to wygo-
da użytkowania i ułatwienia  
logistyczne.

Wytrzymałe i estetyczne pozwalają na  bardzo ła-
twe uzupełnianie lub wymianę produktów, ponie-
waż każdy moduł wykonany jest osobno. Można 
je dowolnie zamieniać miejscami lub zdejmować 
bez konieczności przenoszenia całego standu. 
 
Możliwe jest również nałożenie różnych brandów 
na poszczególne moduły

STANDY 
MODUŁOWE



powrót

Technologia druku: UV

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)

STAND MODUŁOWY
L02022

300x400x1660

3

1212x961x20

do 10

Ułatwia logistykę  Szybkie uzupełnianie 
rotujących produktów 

108,91 zł/szt.

- topper i cokół jako dodatkowa powierzchnia marketingowa

- 5 osobnych modułów do dowolnej konfiguracji - 1/8 palety

- możliwość indywidualnego dostosowania standu i ilości 
modułów do produktów

- możliwość zadrukowania każdego modułu innym motywem 
graficznym

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura B



Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na półkę [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

- topper i cokół jako dodatkowa powierzchnia marketingowa

- 5 osobnych modułów do dowolnej konfiguracji - 1/8 palety

- możliwość indywidualnego dostosowania standu i ilości 
modułów do produktów

- możliwość zadrukowania każdego modułu innym motywem 
graficznym

Ułatwia logistykę  Szybkie uzupełnianie 
rotujących produktów Technologia druku: UV

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- materiał: tektura EB

Już od

STAND MODUŁOWY

600x400x1550

4

1540x1044x28 

do 15

201,37 zł/szt.

L04958



powrót

Standy hakowe pozwalają  
na ciekawą ekspozycję drob-
nych przedmiotów pakowa-
nych w pojedyncze opakowania 
lub produktów, które wymaga-
ją zawieszenia.

Standy hakowe charakteryzują się wytrzymałością 
oraz wysoką estetyką wykonania. Ich zaletą jest 
możliwość swobodnej aranżacji haków na całej 
wewnętrznej ścianie standu. Umożliwia to wyko-
rzystanie w 100% powierzchni ekspozycyjnej tak, 
aby produkty znajdowały się blisko siebie, nie two-
rząc pustych przestrzeni. Istnieje także możliwość 
dostosowania do produktu odpowiedniej ilości 
haków oraz ich obciążenia. 

STANDY 
HAKOWE



powrót

- wytrzymały stand z tektury EB

- możliwość indywidualnego dostosowania ilości,  
rozmieszczenia i obciążenia haków do produktów (prezento-

wany model ma 9 szt.)

- topper i cokół jako dodatkowa powierzchnia marketingowa

Technologia druku: UV

Już od

Wymiary zewnętrzne [mm]

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Obciążenie na stand [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

(szer. x gł. x wys.)

STAND HAKOWY
L04859

600x400x1600

5

701x1600x30

10

Bardzo ustawny Ułatwia ekspozycję 
nietypowych produktów

120,78 zł/szt.

Dodatkowe akcesoria
- antymop

- czapa transportowa

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy



Produkty po które klienci  
sięgają spontanicznie wyma-
gają oprawy, która przyciągnie 
wzrok w chwili podejmowania 
ostatecznych decyzji zakupo-
wych.

Displaye naladowe to praktyczne i uniwersal-
ne nośniki kartonowe o małych gabarytach, 
umożliwiające ekspozycję produktów w stre-
fie przykasowej lub na ladzie ekspozycyjnej. 
Mają dwa zadania - sprzedażowe i wizerunkowe. 
Często to właśnie oryginalny i kreatywny pro-
jekt displaya przyciąga uwagę klienta w ostat-
niej chwili i decyduje o spontanicznym zakupie. 
Doskonałe rozwiązanie dla produktów małogaba-
rytowych z branży spożywczej, farmaceutycznej, 
kosmetycznej, zoologicznej, a nawet jubilerskiej.

DISPLAYE 
NALADOWE

powrót



powrót

Technologia druku: UV

Już od

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

DISPLAY NALADOWY
L04966

157x155x225

0,2

582x685x1,5

Doskonałe do produktów 
spontanicznego wyboru  

Łatwo wkomponować 
w przestrzeń sklepu 

5,86 zł/szt.

- display naladowy doskonały w strefie przykasowej,  
wykonany z tektury E

- łatwy montaż w miejscu ekspozycji

- możliwość indywidualnego dostosowania do produktu

Dodatkowe akcesoria

- indywidualne pakowanie
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- modyfikacja toppera jako zamknięcia displaya do transportu

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



Kosze zasypowe pozwalają  
w nietypowy sposób wyekspo-
nować drobne produkty takie 
jak kosmetyki, słodycze czy za-
bawki.

Ich wielką zaletą jest dostęp z każdej strony i ła-
twość ustawiania ich w ciągach komunikacyjnych. 
Klienci mogą kupować „na okrągło”! 

KOSZE 
ZASYPOWE

powrót



(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Głębokość zasypu [mm]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

Już od

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

KOSZ ZASYPOWY
L04970

324x218x698

0,75

984x495x5

21,88 zł/szt.

270

- wytrzymały i estetyczny ekspozytor wolnostojący wykonany 
z tektury E

- doskonały do produktów promocyjnych  z możliwością  
postawienia w dowolnym miejscu i z dostępem z każdej 

strony

- ciekawy design zwiększa zauważalność produktów  
i bezpośrednio wpływa na sprzedaż

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

powrót

Dostęp z każdej strony  Łatwy w montażu Technologia druku: UV



(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Głębokość zasypu [mm]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

KOSZ ZASYPOWY
L00559

472x540x777

2,5

873x780x30

 210

- wytrzymały kosz ekspozycyjny wykonany z tektury B i EB

Dostęp z każdej strony  Łatwy w montażu Technologia druku: UV

Już od

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

80,39 zł/szt.

- szybki i łatwy w składaniu

 - doskonały do ekspozycji produktów promocyjnych  
o większej wadze

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

powrót



(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Głębokość zasypu [mm]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

Już od

Informacje

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

KOSZ ZASYPOWY
L04967

605x525x810

2,5

1472x1070x15

przód: 200 / tył: 300

69,91 zł/szt.

- skośny kosz ekspozycyjny wykonany z tektury EB

- niestandardowa góra kosza zwiększa widoczność produktów 
bezpośrednio wpływając na sprzedaż

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

powrót

Dostęp z każdej strony  Łatwy w montażu Technologia druku: UV



Standy postaci wykonane 
z  tektury doskonale sprawdzą 
się podczas ekspozycji świą-
tecznych, na targach i podczas 
akcji społecznych.

STANDY 
POSTACI

Możliwości jakie daje realistyczny druk oraz cię-
cie do kształtu to rozwiązanie na nietypowe akcje 
marketingowe.

powrót



powrót

85,87 zł/szt.Już od

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

POSTAĆ
L04974

1470x1980

4,8

1490x990x15

Przyciąga uwagę klientów Różnorodność  
zastosowań

- duży stand postaci lub produktu w dowolnym kształcie 
przygotowywany na podstawie indywidualnego  

obrysu - pokazany na wizualizacji jest przykładowy

- wykonany z tektury EB

- stabilna podpora z tyłu, której rozmiar dobierany jest  
indywidualnie do wielkości standu

- doskonale przyciąga uwagę

- do transportu: możliwość  dzielenia standu na pół

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

- kieszonka na ulotki
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Technologia druku: UV



powrót

Już od

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

POSTAĆ
L04976

965x1500

2,4

1500x965x10

55,76 zł/szt.

- mały stand postaci lub produktu w dowolnym kształcie  
przygotowywany na podstawie indywidualnego obrysu  

- pokazany na wizualizacji jest przykładowy

- wykonany z tektury EB

- stabilna podpora z tyłu, której rozmiar dobierany jest indy-
widualnie do wielkości standu

- doskonale przyciąga uwagę

- do transportu: możliwość  dzielenia standu na pół

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

- kieszonka na ulotki
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Przyciąga uwagę klientów Doskonały na święta, 
rozgrywki sportowe Technologia druku: UVWizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 

akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



Ekspozytory ulotek stanowią waż-
ny punkt w  komunikacji marke-
tingowej.

POTYKACZE 
I ULOTKOWNIKI

Ulotki są dobrym uzupełnieniem wiedzy na temat pro-
duktów czy akcji marketingowych lub społecznych. 
Tam gdzie liczy się przekaz kompleksowych informacji 
w skutecznych i prosty sposób,  tam jest miejsce na 
potykacze/ekspozytory ulotkowe.

powrót



powrót

Już od

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

POTYKACZ

149x210

0,05

210x149x4

Łatwa aranżacja 
w przestrzeni

L04977

2,8 zł/szt.

-  potykacz promocyjny w formacie A5  wykonany z tektury E 

- łatwy i szybki w składaniu

- dużo miejsca na komunikację marketingową

- stabilna podpora z tyłu

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Model naladowyWizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Technologia druku: UV



powrót

L04978

Łatwa aranżacja 
 w przestrzeni Model naladowy Technologia druku: UV

Już od

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

POTYKACZ

210x297

0,1

297x210x4

4 zł/szt.

-  potykacz promocyjny w formacie A4  wykonany z tektury E

- łatwy i szybki w składaniu

- dużo miejsca na komunikację marketingową

- stabilna podpora z tyłu

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



powrót

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

POTYKACZ

25,06 zł/szt.

L04979
707x1000

1000x707x10

1,2

- potykacz promocyjny w formacie B1 wykonany z tektury EB

- stabilna podpora z tyłu

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Model wolnostojącyŁatwa aranżacja  
w przestrzeni Technologia druku: UV

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

- łatwy i szybki w składaniu

- dużo miejsca na komunikację marketingową



powrót

Łatwa aranżacja 
w przestrzeni Model naladowy Technologia druku: UV

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

ULOTKOWNIKI
L01291

213x80x300

0,16

296x385x5

8,83 zł/szt.

- dyspenser ulotek i folderów w formacie w formacie A4 
wykonany z tektury E

- łatwy i szybki w składaniu

- doskonały w strefie przykasowej

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



powrót

Przekaz marketingowy jest 
równie ważny, co atrakcyjna 
ekspozycja produktu. Właści-
wie eksponowane informacje 
o produktach, pozwalają klien-
tom podejmować decyzje zaku-
powe szybciej i celniej. Nasze 
propozycje produktów wize-
runkowych takich jak elipsy 
czy Cubes, to szerokie spek-
trum możliwości w budowa-
niu nietuzinkowej komunikacji 
marketingowej.

Dobrze podane informacje o produktach pozwa-
lają klientom podejmować decyzje zakupowe 
szybciej i celniej. Nasze propozycje produktów 
wizerunkowych takie jak elipsy czy Cube to spek-
trum możliwości w budowaniu komunikacji mar-
ketingowej. 

CUBES



powrót

klejony, wysyłany na płasko

Technologia 
druku: UV

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

CUBE
L04745

300x300x300

0,6

990x603x4

Łatwy montaż
Możliwość 
zestawiania  
ze sobą

17,71 zł/szt.

- cube ekspozycyjny doskonały jako gadżet reklamowy na 
targach czy dekoracja na witrynach sklepowych, wykonany  

z tektury E

- możliwość zadruku każdej ścianki inna grafiką

- bardzo łatwy w składaniu

- klejony, wysyłany na płasko

- dostępność w różnych formatach

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



powrót

Technologia 
druku: UVŁatwy montaż

Możliwość 
zestawiania 
ze sobą

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

CUBE
L04750

500x500x500

1,2

580x580x10

28,87 zł/szt.

- cube ekspozycyjny doskonały jako gadżet reklamowy na 
targach czy dekoracja na witrynach sklepowych, wykonany  

z tektury E

- możliwość zadruku każdej ścianki inna grafiką

- bardzo łatwy w składaniu

- łączony na zamki, wysyłany na płasko

- dostępność w różnych formatach

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

 łączony na zamki, wysyłany na płasko

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



Elipsy to bardzo popularny spo-
sób na przekaz reklamowy. Są 
bardzo lekkie i łatwe w trans-
porcie.

Szybki montaż pozwala na stworzenie ekspozycji 
w kilka sekund – nie wymaga narzędzi i ponad-
przeciętnych umiejętności manualnych.  

ELIPSY

powrót



powrót

48 zł/szt.

Technologia druku: UV

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

L04432

500x1900

1

947x500x6

Szybki montaż Łatwa w transporcie

- dostępność w różnych formatach - sprawdź cennik

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

- kieszonka na ulotki
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- cieszące się ogromną popularnością wolnostojące standy 
eliptyczne wykonane z tektury litej biało/szarej

- dzięki bardzo prostej budowie są łatwe do rozłożenia  
w miejscu ekspozycji, stabilizowane przez dwie wewnętrzne 

wkładki

- bardzo duża powierzchnia marketingowa z możliwością 
różnych grafik z przodu i z tyłu

- do transportu dzielone na pół

ELIPSA

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



powrót

52 zł/szt.

Technologia druku: UVSzybki montaż Łatwa w transporcie

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

ELIPSA
L04434

600x1900

1,2

947x600x6

- dostępność w różnych formatach - sprawdź cennik

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

- kieszonka na ulotki
Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

- cieszące się ogromną popularnością wolnostojące standy 
eliptyczne wykonane z tektury litej biało/szarej

- dzięki bardzo prostej budowie są łatwe do rozłożenia  
w miejscu ekspozycji, stabilizowane przez dwie wewnętrzne 

wkładki

- bardzo duża powierzchnia marketingowa z możliwością 
różnych grafik z przodu i z tyłu

- do transportu dzielone na pół

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



Standy tekturowe prostokąt-
ne lub eliptyczne doskonale 
sprawdzają się także w roli na-
kładek na sensomaty. 

NAKŁADKI NA 
SENSOMATY

powrót

Lekkie i rozkładane w 3 sekundy pozwalają umie-
ścić po obu stronach komunikację marketingową 
związaną np. z promocją czy wyprzedażą widocz-
ną od razu przy wejściu do sklepu.



powrót

39 zł/szt.

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]NAKŁADKA NA SENSOMAT

L04387

570x1600

0,7

800x570x6

- nakładka na sensomat w kształcie elipsy wykonana z tektury 
litej biało/białej

- łatwa i szybka w składaniu

- bardzo duża powierzchnia do komunikacji marketingowej

- możliwość różnych grafik z przodu i z tyłu

- do transportu dzielone na pół

- dostępne różne formaty dostosowane do rozmiarów  
sensomatów - sprawdź cennik

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Technologia druku: UVSzybki montaż Łatwa w transporcie

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



powrót

Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)
Wymiary zewnętrzne [mm]

300x50x1600

0,5

800x350x6

NAKŁADKA NA SENSOMAT
L04390

26 zł/szt.

- nakładka na sensomat w kształcie prostokąta wykonana  
z tektury litej biało/białej

- łatwa i szybka w składaniu

- bardzo duża powierzchnia do komunikacji marketingowej

- możliwość różnych grafik z przodu i z tyłu

- do transportu dzielone na pół

- dostępne różne formaty dostosowane do rozmiarów  
sensomatów - sprawdź cennik

Dodatkowe akcesoria wyceniamy indywidualnie - zapytaj doradcy

Dodatkowe akcesoria
- indywidualne pakowanie

Technologia druku: UVSzybki montaż Łatwa w transporcie

Już od

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

CENNIK POS
STANDY PÓŁKOWE

powrót

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Obciążenie na 
półkę [kg]

Wymiary ze-
wnętrzne [mm]

Wymiary logistycz-
ne [mm]

STAND TOPPER 1 L01992 67,57 zł 60,01 zł 56,47 zł 53,24 zł 50,33 zł 47,92 zł 43,48 zł fala B 1,5 kg 10 kg 415x285x1310 1372x732x14

STAND TOPPER 2 L02187 193,56 zł 177,74 zł 170,30 zł 160,45 zł 152,31 zł 145,52 zł 132,01 zł fala EB 6 kg 20 kg 600x400x1265 1380x650x70 

STAND TOPPER 3 L02484 202,43 zł 191,33 zł 184,68 zł 175,16 zł 166,84 zł 159,26 zł 144,55 zł fala EB 7 kg 15 kg 600x400x1394 1410x620x80

STAND TOPPER 4  L04956 186,51 zł 169,94 zł 164,34 zł 154,58 zł 147,12 zł 140,39 zł 127,39 zł fala EB 7 kg 15 kg 610x410x1450 1200x690x70 

STAND TOPPER 5 L02257 166,69 zł 155,86 zł 147,13 zł 138,10 zł 131,35 zł 125,00 zł 113,52 zł fala EB 6 kg 15 kg 600x420x1500 1520x620x60

STAND CLASSIC 1 L04950 220,85 zł 209,90 zł 203,33 zł 193,09 zł 184,04 zł 175,72 zł 159,51 zł fala EB 8 kg 10 kg 600x400x1400 1090x1700x40

STAND CLASSIC 2 L04866 199,93 zł 188,95 zł 182,35 zł 172,95 zł 164,73 zł 157,25 zł 142,72 zł fala EB 7 kg 15 kg 600x400x1500 600x1520x80

STAND CLASSIC 3 L04624 221,35 zł 210,37 zł 203,78 zł 193,52 zł 184,45 zł 176,11 zł 159,86 zł fala EB 8 kg 15 kg 602x402x1500 1390x600x80

STAND MODERN 1 L04954 110,23 zł 105,79 zł 103,12 zł 98,14 zł 93,65 zł 89,44 zł 81,22 zł fala EB 3 kg 10 kg 602x402x1500 100x1510x20

STAND MODERN 1 L04955 115,83 zł 110,62 zł 107,50 zł 102,20 zł 97,46 zł 93,07 zł 84,50 zł fala EB 4,5 kg 10 kg 602x402x1500 1500x1055x20



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

STANDY MODUŁOWE

DISPLAYE NALADOWE

STANDY HAKOWE

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Obciążenie na 
półkę [kg]

Wymiary ze-
wnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

STANDY MODUŁOWE L02022 159,03 zł 145,40 zł 140,70 zł 132,45 zł 126,08 zł 120,07 zł 108,91 zł fala B 3 kg 10 kg 300x400x1660 1212x961x20

STANDY MODUŁOWE L04958 251,47 zł 245,48 zł 241,89 zł 231,06 zł 218,48 zł 209,90 zł 201,37 zł fala EB 4 kg 15 kg 600x400x1550 1540x1044x28 

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

STANDY HAKOWE L04959 161,16 zł 155,96 zł 152,84 zł 145,73 zł 139,18 zł 132,98 zł 120,78 zł fala EB 5 kg 600x400x1600 701x1600x30

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary
zewnętrzne [mm]

Wymiary
 logistyczne [mm]

DISPLAYE NALADOWE L04966 15,04 zł 10,65 zł 9,65 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 5,86 zł fala E 0,2 kg 157x155x225 582x685x1,5

powrót



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

POTYKACZE

KOSZE ZASYPOWE

STANDY POSTACI

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary ze-
wnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

KOSZ ZASYPOWY L04970 31,82 zł 29,54 zł 28,17 zł 26,61 zł 25,29 zł 24,13 zł 21,88 zł fala E 0,75 kg 324x218x698 984x495x5

KOSZ ZASYPOWY L00559 120,91 zł 112,42 zł 104,96 zł 98,00 zł 93,13 zł 88,49 zł 80,39 zł fala B + fala EB 2,5 kg 472x540x777 873x780x30

KOSZ ZASYPOWY L04967 95,61 zł 91,41 zł 88,90 zł 84,53 zł 80,63 zł 77,00 zł 69,91 zł fala EB 2,5 kg 605x525x810 1472x1070x15

powrót

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary
zewnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

POSTAĆ L04974 124,01 zł 115,50 zł 110,40 zł 104,35 zł 99,22 zł 94,66 zł 85,87 zł fala EB 4,8 kg 1470x1980 1470x990x15

POSTAĆ L04976 93,51 zł 79,62 zł 73,42 zł 68,84 zł 64,70 zł 61,48 zł 55,76 zł fala EB 2,4 kg 965x1500 1500x965x10

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary
 logistyczne [mm]

POTYKACZ L04977 19,00 zł 11,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 2,80 zł fala E 0,05 kg 149x210 210x149x4

POTYKACZ L04978 19,25 zł 11,06 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł fala E 0,1 kg 210x297 297x210x4

POTYKACZ L04979 52,78 zł 44,08 zł 36,84 zł 32,02 zł 29,55 zł 27,61 zł 25,06 zł fala EB 1,2 kg 707x1000 1000x707x10



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

ULOTKOWNIKI

CUBES

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

CUBE L04735 11,92 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,00 zł fala E 0,1 kg 100x100x100 203x360x4

CUBE L04737 11,00 zł 10,00 zł 9,00 zł 8,00 zł 7,00 zł 6,00 zł 5,05 zł fala E 0,2 kg 150x150x150 303x510x4

CUBE L04738 16,79 zł 14,00 zł 13,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 9,82 zł 8,89 zł fala E 0,3 kg 200x200x200 438x660x4

CUBE L04745 25,90 zł 23,99 zł 22,83 zł 21,55 zł 21,00 zł 19,53 zł 17,71 zł fala E 0,6 kg 300x300x300 990x603x4

CUBE L04746 44,13 zł 42,25 zł 41,13 zł 39,12 zł 37,32 zł 35,64 zł 32,36 zł fala E 1,1 kg 400x400x400 1290x803x4

CUBE L04750 39,62 zł 37,82 zł 36,74 zł 34,92 zł 33,30 zł 31,80 zł 28,87 zł fala E 1,2 kg 500x500x500 580x580x10

CUBE L04755 24,81 zł 18,97 zł 15,46 zł 12,60 zł 11,00 zł 10,18 zł 9,19 zł fala EB 0,6 kg 200x200x200 675x412x14

CUBE L04784 42,80 zł 32,82 zł 30,83 zł 27,68 zł 26,06 zł 24,78 zł 22,42 zł fala EB 1,1 kg 300x300x300 1005x612x15

CUBE L04785 63,64 zł 58,57 zł 55,53 zł 52,34 zł 49,69 zł 47,38 zł 42,97 zł fala EB 2 kg 400x400x400 1305x812x15

CUBE L04787 114,00 zł 109,08 zł 106,13 zł 100,94 zł 96,28 zł 91,95 zł 83,49 zł fala EB 4 kg 600x600x600 1905x1212x15

CUBE L04788 162,30 zł 148,02 zł 141,33 zł 133,83 zł 126,94 zł 121,00 zł 109,85 zł fala EB 5,2 kg 800x800x800 2510x1612x14

CUBE L04789 88,19 zł 82,68 zł 77,16 zł 71,96 zł 68,46 zł 64,99 zł 59,09 zł fala EB 4 kg 600x600x600 720x690x30

powrót

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary
 logistyczne [mm]

ULOTKOWNIKI L01291 16,04 zł 14,12 zł 13,00 zł 12,00 zł 11,00 zł 9,72 zł 8,83 zł fala E 0,16 kg 213x80x300 296x385x5



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

ELIPSY

NAKŁADKI NA SENSOMATY

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary 
logistyczne [mm]

ELIPSA L04429 56,87 zł 54,80 zł 53,00 zł 49,00 zł 47,00 zł 46,00 zł 42,00 zł SUB LITA biało/szara 0,7 kg 400x1560 777x400x6

ELIPSA L04430 58,50 zł 57,00 zł 56,00 zł 52,00 zł 49,00 zł 47,89 zł 45,00 zł SUB LITA biało/szara 0,8 kg 400x1900 947x400x6 

ELIPSA L04431 61,20 zł 58,93 zł 56,00 zł 52,00 zł 49,00 zł 48,00 zł 46,00 zł SUB LITA biało/szara 0,8 kg 500x1560 777x500x6 

ELIPSA L04432 62,41 zł 60,12 zł 60,00 zł 56,00 zł 55,00 zł 51,03 zł 48,00 zł SUB LITA biało/szara 1 kg 500x1900 947x500x6 

ELIPSA L04433 65,74 zł 63,26 zł 61,00 zł 56,00 zł 52,00 zł 51,00 zł 49,00 zł SUB LITA biało/szara 1 kg 600x1560 777x600x6

ELIPSA L04434 75,28 zł 69,43 zł 65,00 zł 60,00 zł 58,00 zł 57,00 zł 52,00 zł SUB LITA biało/szara 1,2 kg 600x1900 947x600x6 

ELIPSA L04435 75,67 zł 70,13 zł 66,00 zł 61,00 zł 57,00 zł 56,00 zł 53,00 zł SUB LITA biało/szara 1,3 kg 700x1560 777x700x6 

ELIPSA L04436 78,27 zł 74,05 zł 70,00 zł 65,00 zł 64,00 zł 61,22 zł 56,00 zł SUB LITA biało/szara 1,5 kg 700x1900 947x700x6 

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary
 zewnętrzne [mm]

Wymiary
 logistyczne [mm]

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04387 53,04 zł 49,87 zł 48,00 zł 45,00 zł 42,00 zł 41,00 zł 39,00 zł Arktika biało/biała 0,7 kg 570x1600 800x570x6 

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04388 47,95 zł 46,20 zł 45,00 zł 41,00 zł 40,00 zł 39,21 zł 35,00 zł Arktika biało/biała 0,5 kg 400x1600 800x400x6 

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04389 51,07 zł 49,23 zł 45,00 zł 42,00 zł 41,00 zł 40,00 zł 37,00 zł Arktika biało/biała 0,6 kg 400x1800 900x400x6 

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04390 36,82 zł 34,46 zł 33,00 zł 31,00 zł 30,00 zł 28,39 zł 26,00 zł Arktika biało/biała 0,5 kg 300x50x1600 800x350x6

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04402 39,09 zł 36,59 zł 35,00 zł 32,00 zł 31,00 zł 30,15 zł 28,00 zł Arktika biało/biała 0,6 kg 300x50x1800 900x350x6

powrót



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

Produkt

Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

10 szt. 20 szt. 50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary 
zewnętrzne [mm]

Wymiary
logistyczne [mm]

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04421 51,08 zł 49,21 zł 46,00 zł 43,00 zł 41,00 zł 40,00 zł 38,00 zł Arktika biało/biała 0,6 kg 300x100x1800 900x400x6 

NAKŁADKA NA SENSOMAT L04422 48,78 zł 46,99 zł 44,00 zł 41,00 zł 39,00 zł 38,00 zł 36,00 zł Arktika biało/biała 0,5 kg 300x100x1600 800x400x6



KATALOGKATALOG OPAKOWAŃ
powrót



MENU OPAKOWANIA
powrót

OPAKOWANIA WYSYŁKOWE

OPAKOWANIA FEFCO 427 JUST WYSYŁKOWE

OPAKOWANIA FEFCO 427 WYSYŁKOWE ZWROTNE

OPAKOWANIA AUTO FEFCO 710 WYSYŁKOWE ZWROTNE

OPAKOWANIA ROLLBOX

KOPERTY TEKTUROWE

CENNIK

OPAKOWANIA OZDOBNE

OPAKOWANIA WYSYŁKOWE

OPAKOWANIA OZDOBNE

SUITCASE BOXES

GIFT BOXES

SMALL BOXES

BOTTLE BOXES

DISPLAY BOXES

KONTAKT



SUITCASE 
BOXES
Opakowania z tektury falistej  
o bardzo szerokim przeznacze-
niu.

Pudełka o konstrukcji walizki to bardzo praktycz-
ne opakowania do wysyłania materiałów marke-
tingowych. Mogą też być świetnym dodatkiem do 
prezentów czy nietypową otoczką produktów np. 
pościeli, koców, czy ubrań.

Sprawdzą się także jako Starter Pack w branży ko-
smetycznej, spożywczej czy szkoleniowej.

Na opakowaniach możliwy jest zadruk jedno lub 
dwustronny, zarówno w technologii cyfrowej UV 
jak i offsetowej. Walizki prezentujemy w trzech 
formatach: duża, średnia i mała. Innym wariantem 
tego opakowania jest walizka z dodatkową, we-
wnętrzną klapką.

Wszystkie opakowania w tej grupie posiadają 
wygodną rączkę, która umożliwia ich swobodne  
i bezpieczne przenoszenie. Każde z opakowań 
możemy spersonalizować, by stanowiło znakomi-
tą wizytówkę Twojej firmy.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

LARGE ECO CASE
L02182

19,05 zł/szt.

420x330x120

0,55

1165x930x1,5

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- materiał: tektura E biało/biała

Wygodny i mocny uchwyt Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

MEDIUM ECO CASE
L02204

17,19 zł/szt.

Wygodny i mocny uchwyt Kompaktowe wymiary Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

380x280x110

0,45

1024x850x1,5

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Wygodny i mocny uchwyt Każda technologia zadru-
ku: UV, Offset, Flexo

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]SMALL ECO CASE
L02468

9,97 zł/szt.

270x218x95

0,27

824x680x1,5

Łatwy w transporcie  
i przechowywaniu

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wygodny i mocny uchwyt Kompaktowe wymiary Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]DOUBLE CLOSE CASE
L04742

20,73 zł/szt.

350x450x60

0,55

1711x619x1,5

Już od

- wklejana rączka z tworzywa sztucznego



GIFT BOXES
Opakowania z grupy Gift Box, 
to idealny pomysł na specjalne 
okazję.

Pudełka w nietypowych formach są przeznaczone 
do produktów okazjonalnych i premium - podkre-
ślają wyjątkowość umieszczonego w nich przed-
miotu oraz przyciągają wzrok.

Można je personalizować za pomocą wkładek 
przygotowanych już pod konkretny produkt oraz 
indywidualnym designem.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

DOUBLE GIFT BOX

6,55 zł/szt.

Idealne na zestawy  
upominkowe 

195x137x79

0,18

456x317x5,5

L04803

Dodatkowe miejsce na 
drugi produkt

- opakowanie składa się z dwóch części: pudełka i wkładki 
dostosowywanej pod konkretny produkt

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od
Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

BOOKS & ALBUMS BOX
L04965

19,93 zł/szt.

227x86x316

0,37

229x88x318

Dodatkowa powierzchnia 
na przekaz marketingowy

Praktyczne w transporcie 
i przechowywaniu

- pudełko składa się z dwóch części: konstrukcji wsuwanej do 
środka oraz obudowy - doskonałe rozwiązanie do pakowania 

serii książek czy katalogów

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

SURPRISE BOX
L05048

8,28 zł/szt.

227x178x68

0,24

529x650x2,5

Doskonałe pod zestaw 
promocyjny lub  
upominkowy 

Możliwość dostosowania 
wkładki do produktu oraz 
rozdzielenia elementów 
pudełka

Każda technologia zadru-
ku: UV, Offset, Flexo

- materiał: tektura E biało/ biała, obwoluta: tektura lita  
biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- opakowanie jako zestaw trzech elementów: pudełka, wkład-
ki dostosowywanej pod konkretny produkt oraz obwoluty

- praktyczna możliwość rozdzielenia zestawu w zależności od 
potrzeb



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

JAW BOX
L05050

4,93 zł/szt.

107x154 x92

0,15

395x715x1,5

Możliwość dostosowania 
wkładki specjalnie pod 
produkt

Ciekawa forma Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- pudełko z wkładką - doskonałe rozwiązanie na bombki  
świąteczne, porcelanę czy inne ozdobne przedmioty

- wkładka dostosowywana do produktu



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

CUP BOX
L02074

2,72 zł/szt.

102x74x106

0,07

259x181x4,5

Idealne na maskotki, 
kubki, zabawki 

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- pudełko z wyciętym okienkiem dla lepszej ekspozycji  
produktu, np. gadżetu czy zabawki

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Doskonałe pod  
zestaw promocyjny lub 
upominkowy

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



SMALL 
BOXES
Pudełka o małych gabarytach 
na drobne przedmioty i limito-
wane serie. Podkreślają wyjąt-
kowy charakter zapakowanego 
produktu.

Świetnie sprawdzą się w branży spożywczej jako 
opakowania np. dla słoiczków miodu czy powideł, 
a także w branżach kosmetycznej czy jubilerskiej.

Będą także ciekawą oprawą drobnych elementów 
garderoby, takich jak paski, rękawiczki, czy portfe-
le, zdecydowanie podkreślając ich charakter. 

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

WINDOWS BOX
L02506

3,64 zł/szt.

170x78x97

0,1

260x252x4,5

Doskonałe na zabawki lub 
gadżety

Dwa okienka po bokach 
umożliwiają ekspozycję 
produktów

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- pudełko z dwoma narożnymi okienkami, doskonałe np. na 
promocyjne zestawy spożywcze - okienko z przodu i z tyłu 

umożliwia pokazanie dwóch różnych produktów

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Przód

Tył

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

HONEY BOX
L03458

4,69 zł/szt.

190x65x100

0,11

273x260x6

Atrakcyjny eco-look  
Możliwość dostosowania 
rozmiaru do ilości  
i wielkości produktów 

- pudełko z wkładką doskonałe jako opakowanie np. słoiczków 
z miodem czy innych produktów spożywczych

- średnica otworu na słoiczek 45 mm
- materiał: tektura E szaro/szara

-  dodatkowe możliwe opcje tektury:  
E biało/biała i E biało/szara

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

LONG BOX
L04558

3,45 zł/szt.

445x57x28

0,11

589x248x1,5

Solidne, bezpieczne 
zamknięcie

Wygodne w transporcie  
i przechowywaniu.

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- długie i wąskie opakowanie na produkty o nietypowym 
formacie, np. AGD czy elektronikę

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

PLATE BOX
L05056

4,26 zł/szt.

Możliwość zadruku 
wewnątrz

Wygodne w transporcie  
i przechowywaniu.

250x224x48

0,13

355x660x1,5

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- płaskie, praktyczne pudełko z zamkiem na elementy 
 garderoby, albumy, książki czy płyty

- materiał: tektura E biało/biała
- możliwość zadruku na zewnątrz i wewnątrz

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary



BOTTLE 
BOXES
Grupa opakowań na wino oraz 
inne alkohole.

Pudełka z tej grupy, sprawdzają się jako opakowa-
nie prezentowe do wina, stanowią także dodatko-
we zabezpieczenie w trakcie wysyłki. Wykonane  
z tektury falistej, mogą być w całości zadruko-
wane lub przyjąć formę klasycznego, kraftowego 
opakowania, doskonale wpisując się w trend ECO. 

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

WINE BOX
L04280

5,19 zł/szt.

82x82x296

0,13

444x258x6

Składane na płasko, łatwe 
w transporcie  
i przechowywaniu

Elegancka forma Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- klasyczne pudełko na wino składające się z dwóch  
części - korpusu i wieczka

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

WINE BOX
L04320

3,99 zł/szt.

75x75x294

0,13

434x546x1,5

Wygodne w transporcie Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Dodatkowe miejsce na 
komunikację wewnątrz 
opakowania

- pudełko na wino otwierane z boku, w poziomie

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

WINE BOX
L04328

3,51 zł/szt.

75x75x294

0,1

452x153x4,5

- pudełko zamykane od góry wieczkiem i zamkiem

Wygodne w transporcie Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

Solidne, bezpieczne 
zamknięcie

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- materiał: tektura E biało/biała

 - możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary  
i biało/biały



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

WINE BOX
L04689

5,08 zł/szt.

90x90x340

0,12

523x185x4,5

Mocny uchwyt wyprowa-
dzony z korpusu pudełka

Składane na płasko, łatwe 
w transporcie  
i przechowywaniu

Każda technologia z 
adruku: UV, Offset, Flexo

- praktyczne pudełko na wino z rączką

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- materiał: tektura E biało/biała

 - możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary  
i biało/biały



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

WINE BOX
L05047

10,38 zł/szt.

135x335x75

0,3

865x462x4

Elegancka forma
Możliwość umieszczenia 
dodatkowej zadrukowanej 
wkładki wewnątrz

Każda technologia  
zadruku: UV, Offset, Flexo

- pudełko na wino z wkładką i możliwością dostosowania jej 
do butelek o nietypowych kształtach

- materiał: tektura E biało/biała

 - możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary  
i biało/biały

- dodatkowe miejsce na komunikację wewnątrz pudełka

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



DISPLAY 
BOXES
Opakowania, które sprawdzą się 
zarówno jako zabezpieczenie 
produktów jak i ciekawe ekspo-
zytory.

Doskonale wpasują się w przestrzeń sklepową za-
równo na ladzie, przy kasie, jak i na półkach czy  
w strefie promocyjnej. Otwierane wieko - szuflad-
ka, ułatwia obsługę i ekspozycję produktów. Wy-
starczy jeden ruch ręki.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

DISPLAY ONE
L02072

8,59 zł/szt.

190x140x250

0,25

655x450x4,5

Praktyczna szufladka na 
produkty 

Możliwość zadruku 
wewnątrz pudełka

Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- duże pudełko ekspozytor doskonałe na długopisy, cukierki 
czy drobne kosmetyki



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

DISPLAY TWO
L02073

4,72 zł/szt.

130x120 x150

0,13

632x394x1,5

Ułatwia transport 
i ekspozycję produktów 

Praktyczna szufladka na 
produkty 

Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- małe pudełko ekspozytor doskonałe na długopisy, cukierki 
czy drobne kosmetyki

- materiał: tektura E biało/biała

- możliwość zmiany tektury na wariant szaro/szary



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

CENNIK: OPAKOWANIA OZDOBNE
SUITCASE BOXES

Produkt
Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

LARGE ECO CASE L02182 24,67 zł 23,23 zł 22,04 zł 21,01 zł 19,05 zł fala E 0,55 kg 420x330x120 1165x930x1,5

MEDIUM ECO CASE L02204 22,26 zł 20,96 zł 19,89 zł 18,96 zł 17,19 zł fala E 0,45 kg 380x280x110 1024x850x1,5

SMALL ECO CASE L02468 13,85 zł 12,34 zł 11,60 zł 11,03 zł 9,97 zł fala E 0,27 kg 270x218x95 824x680x1,5

DOUBLE CLOSE CASE L04742 26,76 zł 25,24 zł 23,97 zł 22,86 zł 20,73 zł fala E 0,55 kg 350x450x60 1711x619x1,5

GIFT BOXES

Produkt
Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

DOUBLE GIFT BOX L04803 12,20 zł 9,82 zł 8,23 zł 7,50 zł 6,55 zł fala E 0,18 kg 195x137x79 456x317x5,5

BOOKS & ALBUMS BOX L04965 27,84 zł 25,19 zł 23,44 zł 22,04 zł 19,93 zł fala E 0,37 kg 227x86x316 229x88x318

SURPISE BOX L05048 13,52 zł 11,30 zł 10,01 zł 9,31 zł 8,28 zł fala E 0,24 kg 227x178x68 529x650x2,5

JAW BOX L05050 7,26 zł 6,39 zł 5,84 zł 5,50 zł 4,93 zł fala E 0,15 kg 107x154x92 395x715x1,5

CUP BOX L02074 5,52 zł 4,17 zł 3,45 zł 3,13 zł 2,72 zł fala E 0,07 kg 102x74x106 259x181x4,5

powrót



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

SMALL BOX

Produkt
Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

WINDOWS BOX L02506 6,47 zł 5,13 zł 4,39 zł 4,04 zł 3,64 zł fala E 0,1 kg 170x78x97 260x252x4,5

HONEY BOX L03458 7,63 zł 6,67 zł 5,77 zł 5,32 zł 4,69 zł fala E 0,11 kg 190x65x100 273x260x6

LONG BOX L04558 5,83 zł 5,03 zł 4,29 zł 3,93 zł 3,45 zł fala E 0,11 kg 445x57x28 589x248x1,5

PLATE BOX L05056 7,43 zł 5,95 zł 5,13 zł 4,72 zł 4,26 zł fala E 0,13 kg 250x224x48 355x660x1,5

BOTTLE BOXES

Produkt
Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

WINE BOX L04280 7,54 zł 6,67 zł 6,13 zł 5,77 zł 5,19 zł fala E 0,13 kg 82x82x296 444x258x6

WINE BOX L04320 6,96 zł 5,57 zł 4,80 zł 4,42 zł 3,99 zł fala E 0,13 kg 75x75x294 434x546x1,5

WINE BOX L04328 6,31 zł 4,97 zł 4,24 zł 3,89 zł 3,51 zł fala E 0,1 kg 75x75x294 452x153x4,5

WINE BOX L04689 7,65 zł 6,87 zł 6,12 zł 5,71 zł 5,08 zł fala E 0,12 kg 90x90x340 523x185x4,5

WINE BOX L05047 14,42 zł 12,85 zł 12,08 zł 11,48 zł 10,38 zł fala E 0,3 kg 135x335x75 865x462x4

DISPLAY BOXES

Produkt
Druk cyfrowy UV 4+0 Dane techniczne

50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

DISPLAY ONE L02072 12,39 zł 10,84 zł 10,14 zł 9,45 zł 8,59 zł fala E 0,25 kg 190x140x250 655x450x4,5

DISPLAY TWO L02073 7,98 zł 6,48 zł 5,65 zł 5,22 zł 4,72 zł fala E 0,13 kg 130x120 x150 632x394x1,5

powrót



OPAKOWANIA 
FEFCO 427 JUST 
WYSYŁKOWE
Pudełko fasonowe Fefco 427 jest  
najbardziej uniwersalnym i popularnym 
kształtem opakowania. 

W pełni skalowalne, pozwala na zmianę wymiarów  
w zależności od potrzeb klienta. Dzięki wieczku zamy-
kanemu na zakładki, transportowane przedmioty są 
zabezpieczone przed zgubieniem czy uszkodzeniem. 
Proporcje tego opakowania pozwalają na wygodne przecho-
wywanie. Śmiało można stwierdzić, że jest to jeden z popu-
larniejszych modeli opakowań znanych na całym świecie.  
 
Możliwe technologie zadruku: UV,  flexo, offset – również 
dwustronny.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Możliwość personalizacji 
opakowania

Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

- materiał: tektura E szaro/szara

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

-  dodatkowe możliwe opcje tektury:  
E biało/biała i E biało/szara

Wymiary wewnętrzne [mm]
JUST FEFCO 427  WYSYŁKOWE
L02114

2,31 zł/szt.

207 x 105 x 70

0,11

524x431x1,5 

Już od
Wpisujej się w aktualne 
trendy ekologiczne

- przykładowe pudełko fasonowe FEFCO 427,  
druk  jednostronny na tekturze szaro/szarej 1 kolor

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Możliwość zadruku 
wewnątrz

Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

Możliwość personalizacji 
opakowania

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik

Wymiary wewnętrzne [mm]
 L01844

5,4 zł/szt.

337x255x95

0,29

804x749x1,5 

Już od

- przykładowe pudełko fasonowe FEFCO 427, druk  
dwustronny na tekturze biało/białej full color

- materiał: tektura E biało/biała

- dodatkowe możliwe opcje tektury: E szaro/szarej i E biało/
szara

JUST FEFCO 427  WYSYŁKOWE



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Możliwość personalizacji 
opakowania

- przykładowe pudełko fasonowe FEFCO 427, 
 druk  jednostronny na tekturze biało/szarej full color

Wymiary wewnętrzne [mm]
 L01900

3,13 zł/szt.

305x226x47

0,16

528x599x1,5

Już od
Możliwość zadruku 
wewnątrz

Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik

- materiał: tektura E biało/biała

-  dodatkowe możliwe opcje tektury:  
E biało/biała i E biało/szara

JUST FEFCO 427  WYSYŁKOWE



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

Możliwość personalizacji 
opakowania

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik

- przykładowe pudełko fasonowe FEFCO 427,  
druk dwustronny na tekturze biało/białej full color

- materiał: tektura E biało/biała

- dodatkowe możliwe opcje tektury:  
E szaro/szarej i E biało/szara

Wymiary wewnętrzne [mm]
 L01745

3,32 zł/szt.

145x156x107

0,19

640x608x1,5 

Już od
Każda technologia 
zadruku: UV, Offset, Flexo

Pudeło fasonowe 
z zadrukiem wewnątrz

JUST FEFCO 427  WYSYŁKOWE



OPAKOWANIA 
FEFCO 427 
WYSYŁKOWE 
ZWROTNE
Sprzedajesz przez Internet? Szanu-
jesz swój czas i wygodę? Zależy Ci 
na dobrej opinii? Chcesz właściwie 
zabezpieczyć produkty na czas trans-
portu? Sprawdź ofertę i wybierz opa-
kowanie dla siebie.

Wiemy jak ważna jest wygoda, bezpieczeństwo i czas 
potrzebny na dostarczenie produktów Two-
im odbiorcom. Każdy dzień, każda godzi-
na są ważne, bo klient już wypatruje kuriera.  
 
Przedstawiamy naszą ofertę opakowań fasonowych FEF-
CO 427 w wersji z tasiemkami, także z możliwością ta-
siemki zrotnej.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

L01471

1,23 zł/szt.

217x153x55

0,1

482x472x1,5

Łatwe zamy-
kanie - usuń 
tasiemkę 
i dociśnij

Rozmiary 
i pojemności 
dostosowane do 
paczkomatów

Możliwość 
personalizacji 
opakowania

Każda technolo-
gia zadruku: UV, 
Offset, Flexo

JUST FEFCO 427  ZWROTNE
Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- materiał: tektura E szaro/szara

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

-  dodatkowe możliwe opcje tektury: 
 E biało/biała i E biało/szara

- pudełko fasonowe FEFCO 427 z tasiemkami, 
 druk jednostronny na tekturze szaro/szarej 1 kolor

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

L00067-B4

1,73 zł/szt.

290x185x70

0,16

609x332x8

Składane w 3 
sekundy

Łatwe zamy-
kanie - usuń 
tasiemkę 
i dociśnij

Możliwość 
personalizacji 
opakowania

Każda technolo-
gia zadruku: UV, 
Offset, Flexo

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik

- pudełko fasonowe FEFCO 427 z tasiemkami,  
druk jednostronny na tekturze biało/białej full color

- materiał: tektura E biało/biała

- dodatkowe możliwe opcje tektury: 
 E szaro/szarej i E biało/szara

JUST FEFCO 427  ZWROTNE Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od



Sprzedajesz przez Internet? Sza-
nujesz swój czas i wygodę? Za-
leży Ci na dobrej opinii? Chcesz 
właściwie zabezpieczyć produk-
ty na  czas transportu? Sprawdź 
ofertę i  wybierz opakowanie dla 
siebie.

OPAKOWANIA 
AUTO FEFCO 710 
WYSYŁKOWE 
ZWROTNE

Wyjątkowo proste i łatwe w złożeniu opakowa-
nie tekturowe posiadające wzmocnione automa-
tyczne dno oraz dodatkowo zabezpieczone boki. 
 
Dzięki bardzo prostej konstrukcji składasz je w 3 se-
kundy, usuwasz tasiemkę i zaklejasz.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

AUTO FEFCO 710  ZWROTNE
L00084-B3

2,39 zł/szt.

280x200x175 

0,24

486x385x15 

Automatyczne 
wzmocnione dno

Łatwe zamy-
kanie - usuń 
tasiemkę 
i dociśnij

Możliwość 
personalizacji 
opakowania

Każda technolo-
gia zadruku: UV, 
Offset, Flexo

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- materiał: tektura B biało/biała

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

- dodatkowe możliwe opcje tektury:  
B szaro/szara i B biało/szara

- pudełko fasonowe FEFCO 710 z tasiemkami i dnem  
automatycznym, druk jednostronny na tekturze biało/białej 

full color

- dostępność różnych formatów i technologii  
druku - sprawdź cennik



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

powrót

195x147x100

0,16

486x385x15 

L00367-B5

1,64 zł/szt. Automatyczne 
wzmocnione dno 
oraz dodatkowo 
zabezpieczone 
boki

Łatwe zamy-
kanie - usuń 
tasiemkę 
i dociśnij

Możliwość perso-
nalizacji opako-
wania

Każda technolo-
gia zadruku: UV, 
Offset, Flexo

AUTO FEFCO 710  ZWROTNE Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- pudełko fasonowe FEFCO 427 z tasiemkami i dnem  
automatycznym, druk jednostronny na tekturze szaro/szarej 

1 color

- materiał: tektura E szaro/szara

- możliwość zadruku zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz

-  dodatkowe możliwe opcje tektury: 
 E biało/biała i E biało/szara

- dostępność różnych formatów i technologii  
druku - sprawdź cennik



Sprzedajesz przez Internet? Sza-
nujesz swój czas i wygodę? Za-
leży Ci na dobrej opinii? Chcesz 
właściwie zabezpieczyć produk-
ty na czas transportu? Sprawdź 
ofertę i wybierz opakowanie dla 
siebie.

OPAKOWANIA 
ROLLBOX

Uniwersalne i pojemne opakowania tekturowe, 
które złożysz niezwykle szybko. Dzięki przecho-
wywaniu na płasko, zaoszczędzisz dużo miejsca. 
Odpowiednia tektura i różnorodne wymiary, po-
zwolą dopasować opakowanie idealnie dla Twoje-
go produktu.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

ROLLBOX M
L00070-B3

1,25 zł/szt.
Rozmiary i pojemności 
dostosowane do paczko-
matów

Oszczędność miejsca dzięki 
przechowywaniu na płasko

300x210x90

0,13

718x342x3 

Łatwe zamykanie - usuń 
tasiemkę i dociśnij

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- opakowanie typu Rollbox z możliwością dostosowania  
formatu do wielkości produktu pakowanego

- druk Flexo na tekturze E szaro/szarej 1 kolor

- brak możliwości otwarcia bez pozostawienia śladów

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik



Sprzedajesz przez Internet? Sza-
nujesz swój czas i wygodę? Za-
leży Ci na dobrej opinii? Chcesz 
właściwie zabezpieczyć produk-
ty na czas transportu? Sprawdź 
ofertę i wybierz opakowanie dla 
siebie.

KOPERTY 
TEKTUROWE

Wysyłka dokumentów, katalogów, książek 
czy małogabarytowych i płaskich rzeczy? Tek-
turowa koperta to idealny wybór dla Ciebie.  
 
Najprostszy, najbardziej powszechny i sprawdzo-
ny sposób wysyłki.

powrót



Informacje

(szer. x gł. x wys.)

Waga [kg]

Wymiary logistyczne [mm]

Szczegóły

(szer. x gł. x wys.)

powrót

Wizualizacje w katalogu są poglądowe i wygląd poszczególnych 
akcesoriów wyposażenia może się różnić na przestrzeni roku, 
zależnie od dostępności.

Koperta A4
L00074-B3

1,37 zł/szt.

210x308x48

0,12

224x237x10 

Rozmiary i pojemności 
dostosowane do 
paczkomatów

Oszczędność miejsca dzięki 
przechowywaniu na płasko

Łatwe zamykanie - usuń 
tasiemkę i dociśnij

Wymiary wewnętrzne [mm]

Już od

- opakowanie typu Koperta

- druk Flexo na tekturze E szaro/szarej 1 kolor

- brak możliwości otwarcia bez pozostawienia śladów

- dostępność różnych formatów - sprawdź cennik



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

CENNIK: OPAKOWANIA WYSYŁKOWE
OPAKOWANIA JUST FEFCO 427 WYSYŁKOWE

JUST 
FEFCO 

427

DRUK CYFROWY 4+0/ szt. DRUK offsetowy 4+0/ szt.
Materiał Waga [kg] Wymiary

 wewnętrzne [mm]
Wymiary 

logistyczne [mm]
50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. 700 szt. 1000 szt. 1500 szt. 2000 szt. 3000 szt.

L02287 9,03 zł 7,58 zł 6,75 zł 6,45 zł 5,78 zł 5,31 zł 5,27 zł 4,28 zł 3,91 zł 3,33 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,17 kg 192x151,5x88 578x578x1,5

L02114 8,42 zł 6,74 zł 5,81 zł 5,35 zł 4,83 zł 4,45 zł 4,31 zł 3,17 zł 2,78 zł 2,31 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,11 kg 207x105x70 524x431x1,5 

L02136 9,29 zł 7,81 zł 6,95 zł 6,65 zł 5,95 zł 5,47 zł 5,23 zł 4,20 zł 3,84 zł 3,25 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,14 kg 216x135,5x77 558x513x1,5

L02446 9,45 zł 7,56 zł 6,52 zł 6,01 zł 5,42 zł 4,99 zł 4,79 zł 3,61 zł 3,17 zł 2,64 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,12 kg 230x100x75 564x436x1,5

L02366 9,67 zł 8,35 zł 7,78 zł 7,23 zł 6,57 zł 6,03 zł 5,45 zł 4,46 zł 4,07 zł 3,40 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,18 kg 235x195,5x77 633x577x1,5

L02024 10,80 zł 9,33 zł 8,70 zł 8,08 zł 7,35 zł 6,74 zł 5,90 zł 4,91 zł 4,53 zł 3,90 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,24 kg 245x196x102 704x688x1,5

L02107 17,55 zł 16,38 zł 15,25 zł 14,44 zł 13,10 zł 12,11 zł 10,01 zł 8,10 zł 7,27 zł 6,17 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,37 kg 251x201x151 861x884x1,5 

L01534 12,24 zł 11,21 zł 10,49 zł 9,95 zł 8,99 zł 8,29 zł 6,29 zł 5,17 zł 4,62 zł 4,07 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,25 kg 260x200x105 724x712x1,5 

L01533 9,86 zł 8,52 zł 7,94 zł 7,38 zł 6,70 zł 6,15 zł 5,16 zł 4,22 zł 3,83 zł 3,31 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,19 kg 300x200x70 618x615x1,5 

L02445 10,51 zł 9,08 zł 8,46 zł 7,86 zł 7,15 zł 6,56 zł 6,29 zł 5,19 zł 4,78 zł 4,15 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,23 kg 260x150x110 732x639x1,5 

L03114 13,24 zł 11,21 zł 9,97 zł 9,54 zł 8,54 zł 7,84 zł 7,69 zł 5,69 zł 4,86 zł 3,83 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,15 kg 260x155x70 574x531x1,5  

L03128 10,37 zł 8,96 zł 8,35 zł 7,76 zł 7,05 zł 6,47 zł 5,88 zł 4,83 zł 4,44 zł 3,83 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,21 kg 285x145,50x97 707x593x1,5 

L02269 10,90 zł 9,42 zł 8,78 zł 8,16 zł 7,42 zł 6,80 zł 5,99 zł 4,96 zł 4,56 zł 3,94 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,21 kg 285x225,5x77 693x627x1,5

L02279 18,42 zł 17,19 zł 16,01 zł 15,16 zł 13,57 zł 12,71 zł 9,67 zł 7,67 zł 6,81 zł 5,84 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,29 kg 285x235,5x107 799x743x1,5 

L02395 19,97 zł 18,64 zł 17,36 zł 16,44 zł 14,91 zł 13,78 zł 10,67 zł 8,60 zł 7,72 zł 6,55 zł fala B, karton  Kemiart 185 0,41 kg 290x226x124 843x853x3 

L01844 16,83 zł 15,71 zł 14,62 zł 13,85 zł 12,57 zł 11,61 zł 8,91 zł 7,07 zł 6,28 zł 5,40 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,29 kg 337x255x95 804x749x1,5 

powrót



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

JUST 
FEFCO 

427

DRUK CYFROWY 4+0/ szt. DRUK offsetowy 4+0/ szt.
Materiał Waga [kg] Wymiary we-

wnętrzne [mm]
Wymiary logistycz-

ne [mm]
50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. 700 szt. 1000 szt. 1500 szt. 2000 szt. 3000 szt.

L03076 13,61 zł 12,13 zł 11,41 zł 10,84 zł 9,80 zł 9,05 zł 7,31 zł 6,16 zł 5,74 zł 5,06 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,30 kg 415x160x115 672x905x1,5

L02112 8,94 zł 7,15 zł 6,17 zł 5,68 zł 5,12 zł 4,72 zł 4,56 zł 3,07 zł 2,49 zł 1,93 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,08 kg 207x105x49 437x366x1,5

L02111 8,63 zł 6,90 zł 5,95 zł 5,48 zł 4,95 zł 4,56 zł 4,30 zł 3,02 zł 2,65 zł 2,18 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,10 kg 229x155x46 454x442x1,5

L01789 8,11 zł 6,81 zł 6,06 zł 5,80 zł 5,19 zł 4,77 zł 4,62 zł 3,53 zł 3,12 zł 2,62 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,14 kg 250x191x56 556x503x1,5 

L01692 8,49 zł 7,13 zł 6,35 zł 6,07 zł 5,43 zł 4,99 zł 4,58 zł 3,66 zł 3,34 zł 2,80 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,15 kg 305x216x44 513x572x1,5

L01900 12,70 zł 10,93 zł 10,07 zł 9,24 zł 5,43 zł 4,99 zł 5,13 zł 4,14 zł 3,78 zł 3,13 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,16 kg 305x226x47 528x599x1,5

L02143 8,46 zł 6,49 zł 5,83 zł 5,21 zł 4,73 zł 4,29 zł 4,18 zł 3,10 zł 2,70 zł 2,21 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,09 kg 215x165,5x37 453x397x1,5

L02570 8,40 zł 7,49 zł 6,62 zł 6,16 zł 5,47 zł 5,01 zł 4,78 zł 3,61 zł 3,15 zł 2,63 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,12 kg 286x105,5x67 453x397x1,5

L02571 10,25 zł 8,85 zł 8,25 zł 7,66 zł 6,97 zł 6,39 zł 5,54 zł 4,54 zł 4,15 zł 3,55 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,19 kg 276x220,5x67 453x397x1,5

L02172 9,60 zł 7,68 zł 6,62 zł 6,10 zł 5,50 zł 5,07 zł 4,75 zł 3,49 zł 3,03 zł 2,51 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,11 kg 298x175,5x37 453x397x1,5

L03148 9,36 zł 8,08 zł 7,53 zł 7,00 zł 6,36 zł 5,84 zł 5,32 zł 4,33 zł 3,95 zł 3,36 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,16 kg 335x195,5x52 453x397x1,5

L01745 9,60 zł 8,29 zł 7,73 zł 7,18 zł 6,53 zł 5,99 zł 5,22 zł 4,27 zł 3,92 zł 3,32 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,19 kg 145x156x107 640x608x1,5 

L02254 7,92 zł 6,97 zł 6,37 zł 6,00 zł 5,39 zł 4,95 zł 4,78 zł 3,60 zł 3,14 zł 2,63 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,11 kg 175x175x55 526x429x1,5

L02792 15,12 zł 12,10 zł 10,44 zł 9,61 zł 8,67 zł 7,99 zł 6,75 zł 5,69 zł 5,30 zł 4,66 zł fala EB, karton  Kemiart 185 0,38 kg 230x230x75 713x628x4,2 

L02652 23,01 zł 21,67 zł 20,56 zł 19,60 zł 17,77 zł 16,42 zł 13,32 zł 11,07 zł 9,82 zł 8,70 zł fala E, karton  Kemiart 185 0,53 kg 335x345,5x147 1139x953x1,5  



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

Produkt
DRUK CYFROWY 4+0/ szt. Dane techniczne

10-50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

L04495 3,61 zł 3,19 zł 2,88 zł 2,58 zł 2,27 zł tektura E 0,06 kg 150x123x35 359x322x1,5 

L04496 5,15 zł 4,56 zł 4,12 zł 3,68 zł 3,23 zł tektura E 0,11 kg 270x180x35 473x442x1,5 

L04497 5,81 zł 5,15 zł 4,65 zł 4,16 zł 3,65 zł tektura E 0,10 kg 250x180x40 468x442x1,5 

L04498 5,88 zł 5,21 zł 4,70 zł 4,23 zł 3,70 zł tektura E 0,11 kg 220x162x48 476x444x1,5

L04499 6,06 zł 5,36 zł 4,84 zł 4,37 zł 3,81 zł tektura E 0,11 kg 200x153x55 478x453x1,5

L04500 8,93 zł 7,91 zł 7,14 zł 6,46 zł 5,61 zł tektura E 0,16 kg 270x230x55 633x523x1,5

L04501 5,60 zł 4,96 zł 4,48 zł 4,05 zł 3,52 zł tektura E 0,10 kg 140x140x60 468x412x1,5

L04502 8,51 zł 7,53 zł 6,80 zł 6,16 zł 5,35 zł tektura E 0,16 kg 250x200x63 597x535x1,5

L04503 9,35 zł 8,28 zł 7,48 zł 6,79 zł 5,87 zł tektura E 0,18 kg 200x210x78 662x545x1,5

L04504 13,16 zł 11,66 zł 10,53 zł 9,59 zł 8,27 zł tektura E 0,25 kg 300x215x95 723x713x1,5 

L04505 13,48 zł 11,94 zł 10,78 zł 9,82 zł 8,47 zł tektura E 0,26 kg 280x200x105 733x723x1,5

L04506 13,23 zł 11,72 zł 10,58 zł 9,68 zł 8,32 zł tektura E 0,25 kg 280x180x108 745x692x1,5

L04507 18,38 zł 16,28 zł 14,70 zł 13,48 zł 11,55 zł tektura E 0,37 kg 300x320x112 983x781x1,5

L04508 13,69 zł 12,12 zł 10,95 zł 10,01 zł 8,60 zł tektura E 0,26 kg 260x180x115 753x713x1,5

L04509 18,62 zł 16,49 zł 14,90 zł 13,64 zł 11,70 zł tektura E 0,37 kg 290x300x117 959x791x1,5

L04510 21,88 zł 19,38 zł 17,50 zł 16,25 zł 13,75 zł tektura B 0,46 kg 300x300x115 964x828x3

L04511 22,47 zł 19,90 zł 17,98 zł 16,69 zł 14,12 zł tektura B 0,48 kg 350x300x115 964x878x3

L04513 23,28 zł 20,62 zł 18,62 zł 17,29 zł 14,63 zł tektura B 0,51 kg 400x300x115 964x928x3 

L04514 30,98 zł 27,44 zł 24,78 zł 23,01 zł 19,47 zł tektura B 0,62 kg 420x370x120 1119x968x3

L04515 16,42 zł 14,54 zł 13,13 zł 12,19 zł 10,32 zł tektura B 0,55 kg 370x260x140 998x959x3



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

OPAKOWANIA FEFCO 427 WYSYŁKOWE ZWROTNE

Produkt
DRUK FLEXO 1 KOLOR CZARNY Dane techniczne

500 szt. 1000 szt. 1500 szt. 3000 szt. 5000 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01694 - 2,31 zł 1,88 zł 1,44 zł 1,32 zł szara 380 fala E 0,12 kg 148x125x77 490x485x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01527 - 2,21 zł 1,77 zł 1,31 zł 1,18 zł szara 380 fala E 0,10 kg 188x100x72 505x425x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01471 - 2,26 zł 1,89 zł 1,38 zł 1,23 zł szara 380 fala E 0,10 kg 217x153x55 482x472x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00800 - - - 1,50 zł 1,32 zł szara 380 fala E 0,11 kg 190x175x55 563x444x2

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01695 - 2,72 zł 2,52 zł 1,92 zł 1,74 zł szara 380 fala E 0,15 kg 196x188x75 645x510x2

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01696 - 2,84 zł 2,54 zł 2,00 zł 1,83 zł szara 380 fala E 0,17 kg 288x185,5x77 610x625x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01552 - 3,52 zł 3,32 zł 2,67 zł 2,47 zł szara 380 fala E 0,23 kg 588x175x72 905x575x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00599 - 2,31 zł 1,87 zł 1,44 zł 1,29 zł szara 380 fala E 0,13 kg 147x147x86 559x523x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01553 - 2,43 zł 2,04 zł 1,53 zł 1,40 zł szara 380 fala E 0,13 kg 200x100x90 587x478x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01445 - 2,79 zł 2,52 zł 1,97 zł 1,80 zł szara 380 fala E 0,20 kg 187x175x97 690x655x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01711 - 3,01 zł 2,69 zł 2,15 zł 1,98 zł szara 380 fala E 0,21 kg 238x195x97 705x680x1,5

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00895 5,85 zł 3,90 zł 3,32 zł 2,75 zł 2,59 zł szara 380 fala E 0,35 kg 240x230x120 870x909x3

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00542 6,55 zł 4,83 zł 4,22 zł 3,63 zł 3,44 zł szara 455 fala B 0,42 kg 400x290x105 923x895x3

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L01349 8,31 zł 6,59 zł 6,07 zł 5,54 zł 5,20 zł szara 480 fala B 0,65 kg 400x350x150 1050x1164x3

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00067-B4 - 2,83 zł 2,45 zł 1,91 zł 1,73 zł szara 380 fala E 0,16 kg 290x185x70 609x332x8

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00066-B6 5,59 zł 3,69 zł 3,26 zł 2,59 zł 2,40 zł szara 380 fala E 0,26 kg 370x290x70 689x437x8 

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00049-B4 7,13 zł 5,21 zł 4,70 zł 3,86 zł 3,58 zł szara 380 fala E 0,44 kg 370x290x140 969x577x8 

JUST FEFCO 427  ZWROTNE L00065-B3 8,22 zł 5,83 zł 5,23 zł 4,26 zł 3,89 zł szara 410 fala B 0,52 kg 420x370x120 964x622x12



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

Produkt
DRUK CYFROWY 4+0/ szt. Dane techniczne

10-50 szt. 100 szt. 200 szt. 300 szt. 500 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

 L04516 3,86 zł 3,42 zł 3,03 zł 2,78 zł 2,38 zł tektura E 0,07 kg 150x123x35 432x316x1,7 

 L04517 5,51 zł 4,88 zł 4,32 zł 3,97 zł 3,40 zł tektura E 0,12 kg 270x180x35 546x446x1,7 

 L04518 6,22 zł 5,51 zł 4,88 zł 4,49 zł 3,83 zł tektura E 0,12 kg 250x170x40 541x436x1,7  

 L04519 6,29 zł 5,57 zł 4,94 zł 4,56 zł 3,88 zł tektura E 0,12 kg 220x162x48 549x438x1,7  

 L04520 6,48 zł 5,74 zł 5,09 zł 4,71 zł 4,00 zł tektura E 0,11 kg 200x153x55 480x446x1,7 

 L04521 9,55 zł 8,46 zł 7,50 zł 6,97 zł 5,89 zł tektura E 0,14 kg 270x230x55 574x496x1,7 

 L04522 5,99 zł 5,31 zł 4,70 zł 4,36 zł 3,70 zł tektura E 0,10 kg 140x140x60 469x406x1,7 

 L04523 9,10 zł 8,06 zł 7,14 zł 6,65 zł 5,61 zł tektura E 0,16 kg 250x200x63 598x528x1,7

 L04524 10,00 zł 8,86 zł 7,85 zł 7,32 zł 6,17 zł tektura E 0,18 kg 200x210x78 663x538x1,7 

 L04525 14,08 zł 12,47 zł 11,05 zł 10,34 zł 8,69 zł tektura E 0,25 kg 300x215x95 724x706x1,7 

 L04526 14,42 zł 12,77 zł 11,32 zł 10,59 zł 8,89 zł tektura E 0,26 kg 280x200x105 726x723x1,7

 L04527 14,16 zł 12,54 zł 11,11 zł 10,44 zł 8,73 zł tektura E 0,25 kg 280x180x108 738x693x1,7 

 L04528 19,66 zł 17,41 zł 15,44 zł 14,53 zł 12,13 zł tektura E 0,37 kg 300x320x112 985x774x1,7 

 L04529 14,64 zł 12,97 zł 11,50 zł 10,79 zł 9,03 zł tektura E 0,26 kg 260x180x115 745x713x1,7 

 L04530 19,92 zł 17,65 zł 15,64 zł 14,71 zł 12,29 zł tektura E 0,37 kg 290x300x117 960x784x1,7

 L04531 23,41 zł 20,73 zł 18,38 zł 15,50 zł 14,44 zł tektura B 0,45 kg 300x300x115 965x818x3,2

 L04532 24,04 zł 21,30 zł 18,87 zł 15,92 zł 14,83 zł tektura B 0,48 kg 350x300x115 965x868x3,2 

 L04533 24,90 zł 22,06 zł 19,55 zł 16,49 zł 15,36 zł tektura B 0,51 kg 400x300x115 965x918x3,2 

 L04534 33,14 zł 29,36 zł 26,02 zł 21,95 zł 20,44 zł tektura B 0,61 kg 420x370x120 1120x958x3,2 

 L04535 17,56 zł 15,56 zł 13,79 zł 11,63 zł 10,83 zł tektura B 0,54 kg 370x260x140 988x960x3,2 



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

OPAKOWANIA AUTO FEFCO 710 WYSYŁKOWE ZWROTNE

Produkt
DRUK FLEXO 1 KOLOR CZARNY Dane techniczne

500 szt. 1000 szt. 1500 szt. 3000 szt. 5000 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00080-B3 - - 2,33 zł 1,75 zł 1,54 zł szara 410 fala B 0,16 kg 213x153x109 372x270x15

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00079-B5 - - 2,77 zł 2,19 zł 1,97 zł szara 410 fala B 0,23 kg 255x180x160 441x347x15

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00084-B3 5,43 zł 3,75 zł 3,20 zł 2,61 zł 2,39 zł szara 410 fala B 0,24 kg 280x200x175 486x385x15 

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00651-B3 - 3,65 zł 3,05 zł 2,40 zł 2,17 zł szara 410 fala B 0,25 kg 300x200x100 506x513x15

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00083-B3 6,36 zł 4,51 zł 3,90 zł 3,27 zł 3,05 zł szara 410 fala B 0,33 kg 325x250x185 581x445x15

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00175-B2 6,81 zł 4,90 zł 4,27 zł 3,63 zł 3,41 zł szara 410 fala B 0,23 kg 350x250x140 606x399x15

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L367 B5 - - 2,50 zł 1,87 zł 1,64 zł szara 380 fala E 0,16 kg 195x147x100 714x347x6 

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00374 B4 5,41 zł 3,55 zł 2,97 zł 2,39 zł 2,15 zł szara 380 fala E 0,21 kg 240x160x120 834x402x6 

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00376 B5 6,46 zł 4,63 zł 4,04 zł 3,41 zł 3,18 zł szara 455 fala B 0,34 kg 300x215x90 622x521x6

AUTO SAVE FEFCO 710  ZWROTNE L00377 B3 7,27 zł 5,44 zł 4,82 zł 4,16 zł 3,91 zł szara 480 fala B 0,37 kg 320x210x168 554x536x6

OPAKOWANIA ROLLBOX

Produkt
DRUK FLEXO 1 KOLOR CZARNY Dane techniczne

2000 szt. 3000 szt. 5000 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

rollbox XS L00069-B2 1,43 zł 1,15 zł 0,97 zł szara 340 fala E 0,07 kg 210x150x60 508x252x3

rollbox S L00071-B3 1,64 zł 1,35 zł 1,17 zł szara 340 fala E 0,1 kg 270x180x75 813x312x3

rollbox M L00070-B3 1,82 zł 1,53 zł 1,36 zł szara 340 fala E 0,13 kg 300x210x90 718x342x3

rollbox L L00072-B3 1,96 zł 1,67 zł 1,50 zł szara 340 fala E 0,15 kg 330x230x100 788x372x3

rollbox XL L00073-B3 2,03 zł 1,72 zł 1,53 zł szara 340 fala E 0,22 kg 375x300x125 1020x418x3 



Wszystkie podane wartości są cenami netto i należy do nich doliczyć 23% podatku Vat*

powrót

KOPERTY TEKTUROWE

Produkt
DRUK FLEXO 1 KOLOR CZARNY Dane techniczne

2000 szt. 3000 szt. 5000 szt. Materiał Waga [kg] Wymiary wewnętrzne [mm] Wymiary logistyczne [mm]

Koperta A5 L00075-B3 1,66 zł 1,31 zł 1,09 zł szara 380 fala E 0,08 kg 195x180x25 369x273x10  

Koperta A4 L00074-B3 1,94 zł 1,59 zł 1,37 zł szara 380 fala E 0,12 kg 210x308x48 224x237x10 

Koperta A4.1 L00858-B1 1,86 zł 1,50 zł 1,29 zł szara 380 fala E 0,1 kg 210x248x48 423x262x10 

Koperta A3 L00076-B3 2,30 zł 1,92 zł 1,69 zł szara 380 fala E 0,17 kg 290x410x25 467x319x10 



powrót

POLAND:
+48 510 925 460
+ 48 506 742 763

pl@laboprint.eu

ITALY:
+48 510 925 418

it@laboprint.eu

NETHERLANDS:
+48 516 041 055 
nl@laboprint.eu

UNITED KINGDOM:
+48 510 925 418
+48 572 698 260
en@laboprint.eu

AUSTRIA: 
+48 510 925 461
+48 504 237 723 
at@laboprint.eu

SWITZERLAND:
+48 510 925 463
+48 510 925 461
ch@laboprint.eu

DENMARK:
+48 510 925 463
+48 510 925 461
dkl@laboprint.eu

SWEDEN:
+48 504 067 389
+48 504 067 294
se@laboprint.eu

IRELAND:
+48 510 925 418
+48 572 698 260
irl@laboprint.eu

LUXEMBOURG: 
+48 504 237 723
+48 504 067 403
lu@laboprint.eu

NORWAY:
+48 504 067 294
no@laboprint.eu

FINLAND:
+48 504 067 294
+48 504 067 389

fi@laboprint.eu

BELGIUM:
+48 504 067 403 (FR)
+48 516 041 055 (NL)

be@laboprint.eu

GERMANY:
+48 510 925 461
+48 504 237 723
de@laboprint.eu

FRANCE:
+48 504 067 403
+ 48 516 041 030

fr@laboprint.eu


	katalog_POS
	polkowe
	Shelf_stand_L02257

	hakowe
	modulowe
	kosze
	displaye
	cuby
	elipsy
	standy postaci
	potykacze
	Contact
	sensomaty
	E-commerce: bez tasiemek
	Suitcase
	Premium gift boxes
	Small boxes
	Wine boxes
	Display boxes
	E-commerce: z tasiemkami
	E-commerce:z tasiemkami i dnem automatycznym
	Opakowania rollbox
	Koperty tekturowe
	kATALOG oPAKOWANIA
	Wybor katalogu
	Cennik: Opakowania ozdobne
	cENNIK:oPAKOWANIA WYSYLKOWE
	Cennik:POS
	Cennik: POS 1str
	Cennik: POS 2 str
	Cennik: POS 3 str
	Cennik: POS 4 str
	Cennik: POS 5 str
	Cennik: POS 6 str
	Cennik: Opakowania ozdobne 1 str
	Cennik: Opakowania ozdobne 2 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 1 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 2 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 3 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 4 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 5 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 6 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 7 str
	Cennik: Opakowania wysyłkowe 8 str

	menu_opakowania 2: 
	Przycisk 336: 
	Przycisk 339: 
	Przycisk 4058: 
	Przycisk 341: 
	Przycisk 359: 
	Przycisk 360: 
	Przycisk 361: 
	Przycisk 362: 
	Przycisk 363: 
	Przycisk 364: 
	Przycisk 365: 
	Przycisk 366: 
	Przycisk 367: 
	Przycisk 368: 
	Przycisk 369: 
	Przycisk 4059: 
	Przycisk 505: 
	Przycisk 370: 
	Przycisk 136: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	displaye 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	cubes 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	standy hakowy 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	elips 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	stand polkowy 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	standy post 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	potykacze 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	kosze zasypowe 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	standy modul 19: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	Przycisk 53: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	sensomaty 7: 
	Strona 6: 
	Strona 8: 
	Strona 10: 
	Strona 12: 
	Strona 14: 
	Strona 17: 

	Przycisk 379: 
	Przycisk 429: 
	Przycisk 137: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	displaye 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	cubes 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	standy hakowy 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	elips 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	stand polkowy 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	standy post 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	potykacze 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	kosze zasypowe 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	standy modul 20: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	Przycisk 126: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	sensomaty 8: 
	Strona 7: 
	Strona 9: 
	Strona 11: 
	Strona 13: 
	Strona 15: 
	Strona 18: 

	Przycisk 378: 
	Przycisk 428: 
	Przycisk 377: 
	Przycisk 427: 
	Przycisk 421: 
	Przycisk 372: 
	Przycisk 422: 
	Przycisk 371: 
	Przycisk 420: 
	Przycisk 380: 
	Przycisk 430: 
	Przycisk 270: 
	Przycisk 373: 
	Przycisk 423: 
	Przycisk 374: 
	Przycisk 424: 
	Przycisk 375: 
	Przycisk 425: 
	Przycisk 376: 
	Przycisk 426: 
	Przycisk 407: 
	Przycisk 381: 
	Przycisk 431: 
	Przycisk 382: 
	Przycisk 432: 
	Przycisk 178: 
	Przycisk 408: 
	Przycisk 500: 
	Strona 20: 

	displaye 38: 
	Strona 20: 

	cubes 38: 
	Strona 20: 

	standy hakowy 38: 
	Strona 20: 

	elips 38: 
	Strona 20: 

	stand polkowy 38: 
	Strona 20: 

	standy post 38: 
	Strona 20: 

	potykacze 38: 
	Strona 20: 

	kosze zasypowe 39: 
	Strona 20: 

	standy modul 38: 
	Strona 20: 

	Przycisk 502: 
	Strona 20: 

	sensomaty 26: 
	Strona 20: 

	Przycisk 383: 
	Przycisk 435: 
	Przycisk 179: 
	Przycisk 409: 
	Przycisk 250: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	displaye 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	cubes 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	standy hakowy 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	elips 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	stand polkowy 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	standy post 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	potykacze 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	kosze zasypowe 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	standy modul 23: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	Przycisk 484: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	sensomaty 11: 
	Strona 22: 
	Strona 28: 
	Strona 31: 
	Strona 33: 
	Strona 34: 
	Strona 39: 
	Strona 42: 

	Przycisk 385: 
	Przycisk 436: 
	Przycisk 180: 
	Przycisk 4010: 
	Przycisk 252: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	displaye 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	cubes 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	standy hakowy 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	elips 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	stand polkowy 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	standy post 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	potykacze 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	kosze zasypowe 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	standy modul 25: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	Przycisk 486: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	sensomaty 13: 
	Strona 24: 
	Strona 26: 

	Przycisk 387: 
	Przycisk 437: 
	Przycisk 253: 
	Strona 25: 

	displaye 26: 
	Strona 25: 

	cubes 26: 
	Strona 25: 

	standy hakowy 26: 
	Strona 25: 

	elips 26: 
	Strona 25: 

	stand polkowy 26: 
	Strona 25: 

	standy post 26: 
	Strona 25: 

	potykacze 26: 
	Strona 25: 

	kosze zasypowe 26: 
	Strona 25: 

	standy modul 26: 
	Strona 25: 

	Przycisk 487: 
	Strona 25: 

	sensomaty 14: 
	Strona 25: 

	Przycisk 388: 
	Przycisk 438: 
	Przycisk 389: 
	Przycisk 439: 
	Przycisk 181: 
	Przycisk 4011: 
	Przycisk 391: 
	Przycisk 440: 
	Przycisk 251: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	displaye 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	cubes 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	standy hakowy 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	elips 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	stand polkowy 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	standy post 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	potykacze 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	kosze zasypowe 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	standy modul 24: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	Przycisk 485: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	sensomaty 12: 
	Strona 29: 
	Strona 32: 
	Strona 40: 
	Strona 43: 

	Przycisk 392: 
	Przycisk 441: 
	Przycisk 182: 
	Przycisk 4012: 
	Przycisk 393: 
	Przycisk 442: 
	Przycisk 394: 
	Przycisk 443: 
	Przycisk 395: 
	Przycisk 444: 
	Przycisk 397: 
	Przycisk 445: 
	Przycisk 183: 
	Przycisk 4013: 
	Przycisk 414: 
	Strona 36: 

	displaye 36: 
	Strona 36: 

	cubes 36: 
	Strona 36: 

	standy hakowy 36: 
	Strona 36: 

	elips 36: 
	Strona 36: 

	stand polkowy 36: 
	Strona 36: 

	standy post 36: 
	Strona 36: 

	potykacze 36: 
	Strona 36: 

	kosze zasypowe 36: 
	Strona 36: 

	standy modul 36: 
	Strona 36: 

	Przycisk 498: 
	Strona 36: 

	sensomaty 24: 
	Strona 36: 

	Przycisk 399: 
	Przycisk 446: 
	Przycisk 415: 
	Strona 37: 

	displaye 37: 
	Strona 37: 

	cubes 37: 
	Strona 37: 

	standy hakowy 37: 
	Strona 37: 

	elips 37: 
	Strona 37: 

	stand polkowy 37: 
	Strona 37: 

	standy post 37: 
	Strona 37: 

	potykacze 37: 
	Strona 37: 

	kosze zasypowe 38: 
	Strona 37: 

	standy modul 37: 
	Strona 37: 

	Przycisk 499: 
	Strona 37: 

	sensomaty 25: 
	Strona 37: 

	Przycisk 400: 
	Przycisk 447: 
	Przycisk 204: 
	Przycisk 4014: 
	Przycisk 401: 
	Przycisk 448: 
	Przycisk 402: 
	Przycisk 449: 
	Przycisk 185: 
	Przycisk 4015: 
	Przycisk 403: 
	Przycisk 450: 
	Przycisk 404: 
	Przycisk 451: 
	Przycisk 174: 
	Strona 44: 
	Strona 46: 
	Strona 48: 
	Strona 77: 
	Strona 94: 
	Strona 96: 
	Strona 98: 
	Strona 100: 

	Przycisk 196: 
	Przycisk 4061: 
	Przycisk 175: 
	Strona 45: 
	Strona 47: 
	Strona 49: 
	Strona 78: 
	Strona 95: 
	Strona 97: 
	Strona 99: 

	Przycisk 4065: 
	Przycisk 4062: 
	Przycisk 4063: 
	Przycisk 4064: 
	Przycisk 4066: 
	Przycisk 504: 
	Przycisk 4060: 
	Przycisk 342: 
	Przycisk 506: 
	Przycisk 344: 
	Przycisk 345: 
	Przycisk 346: 
	Przycisk 347: 
	Przycisk 348: 
	Przycisk 349: 
	Przycisk 350: 
	Przycisk 351: 
	Przycisk 352: 
	Przycisk 353: 
	Przycisk 354: 
	Przycisk 355: 
	Przycisk 410: 
	Przycisk 4048: 
	Przycisk 418: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Przycisk 1014: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Z Tasiemką: 
	Strona 93: 

	Display Boxes: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Wine Boxes: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Small Boxes: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Premium Gift Boxes: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Suitcase Boxes: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Bez Tasiemek: 
	Strona 53: 
	Strona 55: 
	Strona 58: 
	Strona 60: 
	Strona 62: 
	Strona 64: 
	Strona 66: 
	Strona 69: 
	Strona 71: 
	Strona 73: 
	Strona 75: 
	Strona 80: 
	Strona 82: 
	Strona 85: 
	Strona 88: 
	Strona 91: 
	Strona 93: 

	Przycisk 306: 
	Przycisk 405: 
	Przycisk 452: 
	Przycisk 419: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Przycisk 1015: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Z Tasiemką 2: 
	Strona 89: 

	Display Boxes 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Wine Boxes 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Small Boxes 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Premium Gift Boxes 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Suitcase Boxes 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Bez Tasiemek 2: 
	Strona 54: 
	Strona 56: 
	Strona 59: 
	Strona 61: 
	Strona 65: 
	Strona 67: 
	Strona 70: 
	Strona 72: 
	Strona 76: 
	Strona 81: 
	Strona 83: 
	Strona 86: 
	Strona 89: 

	Przycisk 406: 
	Przycisk 453: 
	Przycisk 4016: 
	Przycisk 454: 
	Przycisk 4017: 
	Przycisk 455: 
	Przycisk 188: 
	Przycisk 4049: 
	Przycisk 4018: 
	Przycisk 456: 
	Przycisk 4019: 
	Przycisk 457: 
	Przycisk 4020: 
	Przycisk 458: 
	Przycisk 4021: 
	Przycisk 459: 
	Przycisk 4022: 
	Przycisk 460: 
	Przycisk 189: 
	Przycisk 209: 
	Przycisk 4050: 
	Przycisk 4024: 
	Przycisk 461: 
	Przycisk 4025: 
	Przycisk 462: 
	Przycisk 4026: 
	Przycisk 463: 
	Przycisk 4027: 
	Przycisk 464: 
	Przycisk 190: 
	Przycisk 4051: 
	Przycisk 4028: 
	Przycisk 465: 
	Przycisk 4029: 
	Przycisk 466: 
	Przycisk 4030: 
	Przycisk 467: 
	Przycisk 4031: 
	Przycisk 468: 
	Przycisk 4032: 
	Przycisk 469: 
	Przycisk 191: 
	Przycisk 4052: 
	Przycisk 4034: 
	Przycisk 470: 
	Przycisk 4035: 
	Przycisk 471: 
	Przycisk 4023: 
	Przycisk 4067: 
	Przycisk 206: 
	Przycisk 4053: 
	Przycisk 4036: 
	Przycisk 472: 
	Przycisk 4037: 
	Przycisk 473: 
	Przycisk 4038: 
	Przycisk 474: 
	Przycisk 4039: 
	Przycisk 475: 
	Przycisk 192: 
	Przycisk 4054: 
	Przycisk 4040: 
	Przycisk 476: 
	Przycisk 4041: 
	Przycisk 477: 
	Przycisk 194: 
	Przycisk 4055: 
	Przycisk 4042: 
	Przycisk 478: 
	Przycisk 4043: 
	Przycisk 479: 
	Przycisk 195: 
	Przycisk 4056: 
	Przycisk 4044: 
	Przycisk 480: 
	Przycisk 193: 
	Przycisk 4057: 
	Przycisk 4046: 
	Przycisk 481: 
	Przycisk 236: 
	Przycisk 4068: 
	Przycisk 4069: 
	Przycisk 4070: 
	Przycisk 4071: 
	Przycisk 4072: 
	Przycisk 4073: 
	Przycisk 4074: 
	Przycisk 161: 
	Przycisk 4076: 


