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Płyty z nadrukiem, kopiowanie
• Wykorzystujemy wysokiej jakości płyty (klasa jakościowa A);
• Nadruk wykonujemy metodami przemysłowymi (offset, sitodruk, 

cyfrowy UV), nie realizujemy naklejek, ani nadruków atramentowych;
• Płyty bezpośrednio po nadruku są w pełni zabezpieczne - techniki 

przemysłowe nie wymagają zabezpieczenia powierzchni nadruku.

rodzaj płyty 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 termin 
realizacji

płyty CD (matryca, wytłoczenie danych, nadruk)
4,45 zł 2,97 zł 2,23 zł 1,78 zł 1,30 zł 1,10 zł 0,95 zł 0,90 zł 0,85 zł

7-10 dni (*)
890 zł / za cały nakład 1.300 zł 2.200 zł 2.850 zł 4.500 zł 8.500 zł

płyty DVD (matryca, wytłoczenie danych, nadruk) - - -
2,00 zł 1,45 zł 1,30 zł 1,15 zł 1,00 zł 0,95 zł

7-10 dni (*)
1.000 zł 1.450 zł 2.600 zł 3.450 zł 5.000 zł 9.500 zł

* UWAGA: czas realizacji w okresie wrzesień-grudzień jest dłuższy niż standardowy. Zamówienia składane pod koniec listopada oraz w grudnia będą mia-
ły koniec produkcji w styczniu kolejnego roku. Aktualne orientacyjne terminy podawane są w systemie zamówień online www.epromedia.pl - należy uwzględnić 
to w swoich planach i z odpowiednim wyprzedzeniem złożyć zamówienia oraz dostarczyć prawidłowo przygotowane materiały do produkcji.

Dla nakładów do 500 szt. oraz gdy konieczna jest produkcja w krótszym terminie - zamów płyty z nadrukiem + kopiowanie.

Tłoczenie płyt (łącznie z nadrukiem)

zamów online:

W cenie tłoczenia - pełny koszt produkcji gotowej płyty:
• wytłoczenie płyt z dostarczonym materiałem;
• nadruk na płytach - offsetowy pełnokolorowy.

tłoczenie płyt CD tłoczenie płyt DVD

płyta CD z nadrukiem 10 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

cyfrowym UV (full kolor CMYK) 6,00 zł 4,00 zł 2,60 zł 2,00 zł 1,95 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł @ @ 2-3 dni

offsetowym (full kolor CMYK) - - - 3,20 zł 2,40 zł 2,10 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 3-7 dni

sitodrukowym (biały+1-2 kol. Pant.) - - - 3,50 zł 2,60 zł 2,30 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 5-10 dni

sitodrukowym (do 5 kolor. Pantone) - - - 4,60 zł 3,20 zł 2,70 zł 2,40 zł 2,20 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 5-10 dni

      + opcja kopiowanie płyt CD - 1,00 zł 0,70 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,35 zł 0,30 zł 0,25 zł 0,25 zł +1 dzień

zamów online: nadruki na płytach CD / kopiowanie

płyta DVD z nadrukiem 10 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

cyfrowym UV (full kolor CMYK) 6,00 zł 4,00 zł 2,60 zł 2,00 zł 1,95 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł @ @ 2-3 dni

offsetowym (full kolor CMYK) - - - 3,30 zł 2,50 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 3-7 dni

sitodrukowym (biały+1-2 kol. Pant.) - - - 3,60 zł 2,70 zł 2,30 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,50 zł 5-10 dni

sitodrukowym (do 5 kolor. Pantone) - - - 4,70 zł 3,20 zł 2,70 zł 2,40 zł 2,20 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,60 zł 5-10 dni

      + opcja kopiowanie płyt DVD - 1,20 zł 0,85 zł 0,75 zł 0,70 zł 0,65 zł 0,65 zł 0,60 zł 0,55 zł 0,50 zł 0,45 zł +1 dzień

zamów online: nadruki na płytach DVD kopiowanie płyt DVD

MINI CD/DVD z nadrukiem 10 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

cyfrowym UV (full kolor CMYK) 6,00 zł 4,10 zł 3,40 zł 2,95 zł 2,65 zł 2,55 zł 2,45 zł 2,35 zł 2,20 zł @ @ 5-10 dni

      + opcja kopiowanie płyt CD - 1,00 zł 0,70 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,35 zł 0,30 zł @ @ +1 dzień

      + opcja kopiowanie płyt DVD - 1,20 zł 0,85 zł 0,75 zł 0,70 zł 0,65 zł 0,65 zł 0,60 zł 0,55 zł @ @ +1 dzień

zamów online: kopiowanie płyt CDnadruki na mini CD/DVD kopiowanie płyt DVD

płyta Blu-Ray z nadrukiem 10 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

cyfrowym UV (full kolor CMYK) 9,00 zł 7,00 zł 5,80 zł 5,00 zł 4,70 zł 4,50 zł 4,30 zł 4,20 zł 4,00 zł @ @ 2-5 dni

     + opcja kopiowanie płyt Blu-Ray - - - - - - - - - - -

zamów online: nadruki na płytach BD

Kiedy wybrać tłoczenie płyt, a kiedy płyty z nadrukiem/kopiowaniem?
• Tłoczenie płyt CD/DVD wybierz wówczas, kiedy chcesz wykonać gotową płytę z nadrukiem oraz nagraniem w nakładzie powyżej 500 szt. (w cenie tłoczenia zawarte są 

pełne koszty produkcji płyty, łącznie z nadrukiem na płycie). Zwróć uwagę, że za 200, 300, 400 oraz 500 sztuk zapłacisz dokładnie tyle samo - o ile nie jesteś ograniczony 
umowami licencyjnymi, sugerujemy przy tłoczeniu produkcję min. 500 szt. płyt. Możesz także wykonać 500 szt. płyt oraz mniejszą ilość opakowań do nich.

• Płyty z nadrukiem (bez nagrania) wybierz wówczas kiedy potrzebujesz płyt do samodzielnego nagrywania - np. cenniki, bieżące oferty, wyniki badań, USG, resonans, 
raporty oraz bilanse roczne, prezentacje, itp.

• Płyty z nadrukiem i kopiowaniem danych wybierz dla nakładów niższych niż 500 szt., a przy wyższych nakładach wówczas, kiedy istotny jest krótki czas realizacji 
produkcji. Pamiętaj, że na czas realizacji całej produkcji wpływa także czas wykonania opakowań - orientacyjne terminy realizacji podawana są przy każdym produkcie.

https://www.epromedia.pl/tloczenie-plyt-CD
https://www.epromedia.pl/tloczenie-plyt-DVD
https://www.epromedia.pl/nadruki-na-plytach-CD
https://www.epromedia.pl/nadruki-na-plytach-DVD
https://www.epromedia.pl/kopiowanie-plyt-DVD
https://www.epromedia.pl/kopiowanie-plyt-CD
https://www.epromedia.pl/nadruki-na-plytach-miniCD-miniDVD
https://www.epromedia.pl/kopiowanie-plyt-DVD
https://www.epromedia.pl/nadruki-na-plytach-BluRay
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Koperty foliowe, papierowe • Przy jednoczesnym zamówieniu płyt - możesz zamówić dowolny nakład;
• Jeśli zamawiasz same opakowania foliowe/papierowe (bez płyt) - sprzedaż 

odbywa się w opakowaniach zbiorczych - wielokrotność 1.000 szt.

rodzaj koperty 10 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

papierowa (z foliowym okienkiem) 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł 0,12 zł na stanie

foliowa (gruba z klapką) 0,30 zł 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł na stanie

foliowa (gr. z klapką + pasek samoprz.) 0,30 zł 0,25 zł 0,21 zł 0,16 zł na stanie

foliowa na 2 pł. (wpięcie segregator) 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł @

foliowa (gruba na MINI-CD/MINI-DVD) 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł 0,50 zł @

konfekcjonowanie płyt w koperty 0,15 zł 0,12 zł 0,10 zł 0,08 zł

zamów online: koperty papierowe / foliowe

Koperty kartonowe • Wszystkie koperty (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie;
• Druk pełnokolorowy CMYK + możliwość uszlachetnienia koperty

Koperty standardowe - karton 230g 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

bez uszlachetnienia 3,00 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,10 zł 1,00 zł 0,85 zł 0,80 zł 0,75 zł
3-7 dni

uszlachetnienie - folia błysk lub mat 3,50 zł 2,00 zł 1,70 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,15 zł 1,10 zł 1,05 zł

uszlachetnienie - folia mat + lakier wybiórczy - - - - - 2,10 zł 1,85 zł 1,80 zł 1,75 zł
5-10 dni

uszlachetnienie - folia aksamitna soft touch 4,00 zł 2,50 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,65 zł 1,60 zł 1,55 zł

konfekcjonowanie płyt w koperty 0,10 zł 0,10 zł 0,10 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,08 zł 0,07 zł

zamów online: koperty kartonowe

zamów online:

Koperty z wyciętą łezką - karton 230g 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

bez uszlachetnienia 2,20 zł 1,90 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 0,95 zł 0,90 zł
5-10 dni

uszlachetnienie - folia błysk lub mat 2,60 zł 2,20 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,15 zł 1,10 zł

koperty z wyciętą łezką

Koperta Medi-Pack - karton 300g 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

dr
uk

 
4+

0 bez uszlachetnienia 2,10 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł

5-7 dni
uszlachetnienie - folia błysk lub mat 2,40 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,50 zł

dr
uk

 
4+

4 bez uszlachetnienia 2,40 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,50 zł
uszlachetnienie - folia błysk lub mat 2,70 zł 2,40 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł

Koperta Medi-Pack • MediPacki są często wybierane  przez branżę medyczną. Sprawdź także ofertę na teczki 
do wyników badań z miejscem na płytę z nagraniem badania oraz kartki z opisem.

zamów online: koperty Medi-Pack

Koperty kartonowe EKO Kraftliner • Brązowy karton ekologiczny KRAFTLINER 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK lub druk kolorem białym + CMYK;

zamów online: koperty kartonowe EKO* - druk kolorem białym nie może
przekraczać 20% powierzchni papieru

Koperty EKO (standard lub łezka) - brązowy Kraftliner 300g 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

druk full kolor CMYK 2,10 zł 1,80 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł 1,15 zł 1,10 zł
5-10 dnidruk kolorem białym (*) 2,60 zł 2,30 zł 2,00 zł 1,85 zł 1,65 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł

druk kolorem białym (*) + full kolor CMYK 3,40 zł 3,10 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,45 zł 2,35 zł 2,25 zł 2,20 zł

koperty z łezką EKO

https://www.epromedia.pl/koperty-foliowe-papierowe
https://www.epromedia.pl/koperty-kartonowe
https://www.epromedia.pl/koperty-kartonowe-lezka
https://epromedia.pl/koperty-medipack
https://www.epromedia.pl/koperty-kartonowe-eko
https://www.epromedia.pl/koperty-kartonowe-lezka-eko
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Koperty ozdobne Szczególnie interesujące rozwiązanie dla branży artystycznej - muzyków, fotografów, jako 
opakowanie do płyt, ale także dla zaproszeń okolicznościowych.

* - druk kolorem białym nie może
przekraczać 20% powierzchni papieru

Możliwość druku kopert na innych papierach - w tym także ciemnych metalizowanych (z drukiem białym), fakturowanych, itp. - kalkulacje indywidualne. Każda 
koperta może być także zadrukowana wewnątrz (kalkulacje indywidualne).
Koperta K01 - klejona - dostarczona w formie sklejonej
Koperty K02, K03,, K04 - nie wymagaja klejenie - są dostarczane w postaci rozłożonej. Opcjonalnie możliwość sklejenia koperty K02 - koszt 0,10 zł netto / szt.

papier druk / uszlachetnienie 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

karton Arktika 300g
(biały spód)

druk CMYK - bez uszlachetnienia 2,80 zł 2,20 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł

5-7 dnidruk CMYK - folia błysk lub mat 3,10 zł 2,50 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł

druk CMYK - folia aksamit Soft Touch 3,60 zł 3,00 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,50 zł 2,40 zł

brązowy karton
Eko Kraftliner 300g

druk CMYK 3,00 zł 2,40 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł

5-7 dnidruk kolorem białym (*) 3,60 zł 3,00 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,50 zł 2,40 zł

druk kolorem białym (*) + CMYK 4,20 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL perłowy 285g
P16 - STARDREAM SREBRO metalizowany 285g
P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ metalizowany 285g

druk CMYK 6,00 zł 5,20 zł 4,70 zł 4,60 zł 4,40 zł 4,20 zł 7-10 dni

K01

K02

K03

K04

koperty K01 koperty K02 koperty K03 koperty K04zamów online:

Pro Pack Wyjątkowe opakowanie, dla wyjątkowych Klientów - muzyków, fotografów. Może służyć jako opakowanie do płyt, płyt 
łącznie z plakatem lub książeczką,  zaproszeń okolicznościowych., mini - katalogów, itp. Grubość grzbietu - 5 mm.
Atrakcyjnie prezentuje się Pro Pack  wykonany z papierów eko lub ozdobnych (także ciemnych, metalizowanych, fak-
turowanych papierów ozdobnych z możliwością druku w kolorze białym lub w kolorze bialym + full kolor CMYK).

* - druk kolorem białym nie może przekraczać 20% powierzchni papieru

Pro-Pack nie wymaga klejenie, jego konstrukcja zapewnia prosty montaż. Wewnętrzne 
zaczepy tworzą stabilną konstrukcję. Zamawiajac bez konfekcji - Pro-Packi dostarczane są w postaci rozłożonej (do samodzielnego złożenia).
Zamawiając z konfekcją - otrzymujesz złożone opakowanie, dodatkowo jeśli zamówione są płyty/książeczki - także one zostaną skonfekcjonowane w Propacki.
Możliwość druku Pro-Packa  na innych papierach - także ciemnych metalizowanych fakturowanych, itp. w tym także z drukiem w kolorze białym lub białym+CMYK.

papier druk / uszlachetnienie 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

karton Arktika 300g
(biały spód)

druk CMYK - bez uszlachetnienia 3,40 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,30 zł 2,10 zł 2,00 zł

5-7 dnidruk CMYK - folia błysk lub mat 3,90 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,50 zł

druk CMYK - folia aksamit Soft Touch 4,40 zł 3,70 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł

brązowy karton
Eko Kraftliner 300g

druk CMYK 3,60 zł 2,90 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,30 zł 2,20 zł

5-7 dnidruk kolorem białym (*) 4,60 zł 3,90 zł 3,70 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł

druk kolorem białym (*)  + CMYK 5,20 zł 4,60 zł 4,30 zł 4,10 zł 3,90 zł 3,60 zł

P12 - STARDREAM OPAL perłowy 285g
P16 - STARDREAM SREBRO metalizowany 285g
P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ metalizowany 285g

druk CMYK 7,90 zł 7,10 zł 6,90 zł 6,70 zł 6,50 zł 6,40 zł 7-10 dni

dodatkowe
możliwości

zadruk wewnętrznej strony Pro-Packa +1.00 zł +1.00 zł +1.00 zł +1.00 zł +1.00 zł +1.00 zł -

składanie Pro-Packa + konfekcja płyt 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł 0,70 zł + 1-2 dni

foliowanie Pro-Packa z płytą / książeczką 0,50 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,40 zł 0,35 zł 0,35 zł + 1-2 dni

Pro-Packizamów online:

https://www.epromedia.pl/koperty-ozdobne-K01
https://www.epromedia.pl/koperty-ozdobne-K02
https://www.epromedia.pl/koperty-ozdobne-K03
https://www.epromedia.pl/koperty-ozdobne-K04
https://epromedia.pl/propacki
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dodatkowe możliwości 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - - +1,80 zł +1,50 zł +1,40 zł +1,30 zł +1,20 zł +1,10 zł +1,00 zł +1,00 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - - +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

zadruk wewnętrznego grzbietu digipacka 4P - - +0,60 zł +0,60 zł +0,70 zł +0,60 zł +0,60 zł +0,50 zł +0,50 zł +0,50 zł -

zmiana tacki na płytę z przezroczystej na czarną 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na stanie

zmiana tacki CD na USB Credit Card wielk. karty kredytowej +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł na stanie

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w digipack (za płytę lub książeczkę) 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z płytą minimalka 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

Digipacki 4P jednołamowe • Wszystkie digipacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

rodzaj digipacka 4P 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

DIGIPACK 4P STANDARD
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,50 zł 4,50 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,50 zł 2,40 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z NACIĘCIEM na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 5,50 zł 2,90 zł 2,80 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,40 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z KIESZONKĄ na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 5,50 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK 4P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 7,00 zł 4,50 zł 3,70 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

zamów online: digipack 4P standard dig. 4P z nacięciem dig. 4P z kieszonką dig. 4P na 2 płyty

Digipacki 4P - EKO Kraftliner • Brązowy papier ekologiczny KRAFTLINER 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK lub druk kolorem białym + CMYK;
• Możliwość druku innych wersji digipacków na papierze Kraftliner brązowym - 

kalkulacje indywidualne

Digipack 4P EKO Kraft - rodzaj druku 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

bez zadruku 2,80 zł 2,80 zł 2,80 zł - - - - - - 1-5 dni

druk CMYK 5,50 zł 3,30 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł < 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
7-14 dni

druk kolorem białym (*) 7,00 zł 4,30 zł 4,00 zł 3,80 zł 3,60 zł 3,40 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,10 zł

druk kolorem białym (*) + CMYK - 5,10 zł 4,70 zł 4,40 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,90 zł 3,80 zł 3,70 zł

* - druk kolorem białym nie może przekraczać 20% powierzchni papieru zamów online: dig 4P EKO (bez druku) dig. 4P Kraftliner

https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-4P-1plyta
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-4P-1plyta-naciecie
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-4P-1plyta-kieszonka
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-4P-2plyty
https://www.epromedia.pl/digipacki-4p-eko
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dodatkowe możliwości 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - +2,00 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - +1,60 zł +1,30 zł +1,10 zł +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

zadruk wewnętrznego grzbietu digipacka 6P - +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł -

zmiana tacki na płytę z przezroczystej na czarną 0 0 0 0 0 0 0 0 0 na stanie

zmiana tacki CD na USB Credit Card (wielkość karty kredytowej) +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł na stanie

konfekcjonowanie, foliowanie 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin

konfekcjonowanie w digipack (za płytę lub książeczkę) 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z płytą min. 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

Digipacki 6P dwułamowe • Wszystkie digipacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

zamów online: digipack 6P dig. 6P z nacięciem dig. 6P z kieszonką dig. 6P na 2 płyty

rodzaj digipacka 6P 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

DIGIPACK 6P
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,00 zł 4,40 zł 3,80 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIG 6P z NACIĘCIEM na książeczkę
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,30 zł 4,60 zł 4,00 zł 3,70 zł 3,50 zł 3,40 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIG 6P z KIESZONKĄ na książeczkę
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,40 zł 5,10 zł 4,30 zł 3,90 zł 3,70 zł 3,60 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK 6P (tray po prawej stronie)
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,60 zł 3,40 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

DIGIPACK 6P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,80 zł 5,60 zł 4,70 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,90 zł 3,70 zł 3,60 zł 3,50 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIG 6P na 2 płyty (boczne panele)
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,80 zł 5,60 zł 4,70 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,90 zł 3,70 zł 3,60 zł 3,50 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

6P na 2 pł. z NACIĘCIEM na książ.
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,00 zł 5,70 zł 4,80 zł 4,30 zł 4,10 zł 4,00 zł 3,80 zł 3,70 zł 3,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

6P na 2 pł. z NACIĘCIEM na książ.
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,00 zł 5,70 zł 4,80 zł 4,30 zł 4,10 zł 4,00 zł 3,80 zł 3,70 zł 3,60 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

6P na 2 pł. z KIESZONKĄ na książ.
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,20 zł 5,80 zł 4,90 zł 4,40 zł 4,20 zł 4,10 zł 3,90 zł 3,80 zł 3,70 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

DIGIPACK 6P na 3 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

9,00 zł 6,60 zł 5,70 zł 5,20 zł 5,00 zł 4,80 zł 4,60 zł 4,50 zł 4,40 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

ETUI do digipacków 4P, 6P, 8P - opaski • Dodatkowe opakowanie na digipacki 4P, 6P, 8P. 
• Druk karton 300g, Opcja - foliwoanie digipacków w opaskach.

rodzaj opaski 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

bez uszlachetnienia 2,20 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł 1,10 zł 1,00 zł 0,95 zł 0,90 zł
5-7 dni

uszlachetnienie folią bysk lub mat 2,80 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł 1,10 zł
uszlachetnienie folią mat + lakier wybiórczy - 3,20 zł 2,90 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,40 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,00 zł

7-10 dni
uszlachetnienie folią aksamitną Soft Touch 3,50 zł 2,30 zł 2,15 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,75 zł 1,65 zł 1,55 zł 1,45 zł

zamów online: Opaski do digipacków

https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-6P-1plyta
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-6P-1plyta-naciecie
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-6P-1plyta-kieszonka
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-6P-2plyty
https://epromedia.pl/etui-na-digipacki
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dodatkowe możliwości 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - +2,00 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - +1,60 zł +1,30 zł +1,10 zł +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

zadruk wewnętrznego grzbietu digipacka A5 - +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł -

konfekcjonowanie, foliowanie 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w digipack (za płytę lub książeczkę) 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z płytą min. 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

rodzaj digipacka A5 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

DIGIPACK A5
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 4,90 zł 3,80 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIG A5 z NACIĘCIEM na książeczkę
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,50 zł 5,10 zł 4,00 zł 3,70 zł 3,50 zł 3,40 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK A5 na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,00 zł 5,70 zł 4,50 zł 4,10 zł 3,90 zł 3,80 zł 3,60 zł 3,40 zł 3,30 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK A5 POZIOMY
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,00 zł 5,70 zł 4,50 zł 4,10 zł 3,90 zł 3,80 zł 3,60 zł 3,40 zł 3,30 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

Digipacki A5 • Wszystkie digipacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

zamów online: digipack A5 dig. A5 z nacięciem dig. A5 na 2 płyty dig. A5 poziomy

dodatkowe możliwości 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy +3,00 zł +2,50 zł +2,50 zł +2,10 zł +2,10 zł +2,10 zł +2,10 zł +2,10 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch +1,80 zł +1,60 zł +1,60 zł +1,60 zł +1,60 zł +1,60 zł +1,60 zł +1,60 zł + 1-2 dni

zadruk wewnętrznego grzbietu digipacka 8P +2,50 zł +2,00 zł +2,00 zł +2,00 zł +1,90 zł +1,90 zł +1,90 zł +1,90 zł -

konfekcjonowanie, foliowanie 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w digipack (za płytę lub książeczkę) 0,20 zł 0,15 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z płytą 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

zamów online: digipack 8P dig. 8P na 2 płyty dig. 8P na 3 płyty dig. 8P na 4 płyty

rodzaj digipacka 8P 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

DIGIPACK 8P
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 6,00 zł 5,80 zł 5,60 zł 5,40 zł 5,20 zł 5,10 zł 4,90 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
10-14 dni

DIGIPACK 8P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,50 zł 6,50 zł 6,30 zł 6,10 zł 5,90 zł 5,70 zł 5,60 zł 5,40 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
10-14 dni

DIGIPACK 8P na 3 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,00 zł 7,00 zł 6,80 zł 6,60 zł 6,40 zł 6,20 zł 6,10 zł 5,90 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
10-14 dni

DIGIPACK 8P na 4 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,50 zł 7,50 zł 7,30 zł 7,10 zł 6,90 zł 6,70 zł 6,60 zł 6,40 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
10-14 dni

Digipacki 8P trzyłamowe • Wszystkie digipacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

https://www.epromedia.pl/digipacki-wysokie-A5-1plyta
https://www.epromedia.pl/digipacki-wysokie-A5-1plyta-naciecie
https://www.epromedia.pl/digipacki-wysokie-A5-2plyty
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-8P-1plyta
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-8P-2plyty
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-8P-3plyty
https://www.epromedia.pl/digipacki-niskie-8P-4plyty
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dodatkowe możliwości 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - +1,80 zł +1,50 zł +1,40 zł +1,30 zł +1,20 zł +1,10 zł +1,00 zł +1,00 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

konfekcjonowanie, foliowanie 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w ecopack (za płytę lub książeczkę) 0,30 zł 0,25 zł 0,20 zł + 1 dzień

foliowanie ecopacka z płytą min. 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

Ecopacki 4P jednołamowe • Wszystkie ecopacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

zamów online: ecopack 4P standard eco 4P z nacięciem eco 4P z kieszonką eco 4P na 2 płyty

rodzaj ecopacka 4P 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

ECOPACK 4P STANDARD
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

4,40 zł 2,50 zł 2,10 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 1,45 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z NACIĘCIEM na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

5,55 zł 2,70 zł 2,30 zł 2,10 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,65 zł 1,55 zł 1,50 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z KIESZONKĄ na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

5,70 zł 2,95 zł 2,50 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,75 zł 1,65 zł 1,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P - 2 KIESZONKI płyta/książ.

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,20 zł 4,00 zł 3,00 zł 2,60 zł 2,35 zł 2,20 zł 1,95 zł 1,85 zł 1,80 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P gładka kieszeń
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

5,80 zł 3,30 zł 2,60 zł 2,30 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,85 zł 1,75 zł 1,70 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P - 2 GŁADKIE kieszonki
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,30 zł 3,70 zł 3,10 zł 2,70 zł 2,45 zł 2,30 zł 2,05 zł 1,95 zł 1,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z OKIENKIEM
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,30 zł 4,00 zł 2,90 zł 2,60 zł 2,35 zł 2,25 zł 2,10 zł 1,95 zł 1,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

4P z ZAKŁADKĄ na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

5,70 zł 3,50 zł 2,50 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,75 zł 1,65 zł 1,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK 4P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

5,55 zł 3,35 zł 2,35 zł 2,05 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,55 zł 1,50 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK 4P KARTA
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

4,40 zł 2,50 zł 2,10 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 1,45 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-4P-1plyta
https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-4P-1plyta-naciecie
https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-4P-1plyta-kieszonka
https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-4P-2plyty
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Ecopack 4P EKO Kraft - rodzaj druku 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

druk CMYK 5,00 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł 1,90 zł < 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

druk kolorem białym (*) 6,50 zł 4,00 zł 3,80 zł 3,60 zł 3,40 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł

druk kolorem białym (*) + CMYK - 4,80 zł 4,50 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,80 zł 3,70 zł 3,60 zł 3,50 zł

Ecopacki 4P - EKO Kraftliner • Brązowy papier ekologiczny KRAFTLINER 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK lub druk kolorem białym + CMYK;
• Możliowość druku innych wersji ecopacków na papierze Kraftliner brązowym 

- kalkulacje indywidualne

* - druk kolorem białym nie może przekraczać 20% powierzchni papieru zamów online: eco 4P Kraftliner

dodatkowe możliwości 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - +2,00 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - +1,60 zł +1,30 zł +1,10 zł +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

Ecopacki 6P dwułamowe • Wszystkie ecopacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia ecopacka.

zamów online: ecopack 6P eco 6P z nacięciem eco 6P z kieszonką eco 6P na 2 płyty

rodzaj ecopacka 6P 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

ECOPACK 6P
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,80 zł 4,40 zł 3,40 zł 3,10 zł 2,90 zł 2,80 zł 2,70 zł 2,60 zł 2,50 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

6P z NACIĘCIEM na książeczkę
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 4,60 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł 2,70 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

6P z KIESZONKĄ na książeczkę
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,20 zł 4,80 zł 3,80 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK 6P gładka kieszeń
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,40 zł 5,00 zł 4,00 zł 3,70 zł 3,40 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

ECOPACK 6P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 4,60 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł 2,70 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

6P na 2 płyty (prawa/lewa)
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,00 zł 4,60 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł 2,70 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK 6P - 2 GŁADKIE kiesz
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,60 zł 5,20 zł 4,20 zł 3,90 zł 3,60 zł 3,50 zł 3,40 zł 3,30 zł 3,20 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

ECOPACK 6P na 3 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,10 zł 4,70 zł 3,70 zł 3,40 zł 3,20 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,90 zł 2,80 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

https://www.epromedia.pl/ecopacki-4p-eko
https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-6P-1plyta
https://www.epromedia.pl/ecopacki-6P-1plyta-naciecie
https://www.epromedia.pl/ecopacki-6P-1plyta-kieszonka
https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-6P-2plyty
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dodatkowe możliwości 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - +2,00 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł +1,80 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - +1,60 zł +1,30 zł +1,10 zł +1,00 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł +0,80 zł + 1-2 dni

konfekcjonowanie, foliowanie 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w ecopacka (za płytę lub książeczkę) 0,30 zł 0,25 zł 0,20 zł + 1 dzień

foliowanie ecopacka z płytą min. 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

rodzaj digipacka A5 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

ECOPACK A5
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

6,30 zł 4,10 zł 3,10 zł 2,70 zł 2,50 zł 2,40 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 gładka kieszeń
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,70 zł 5,00 zł 3,90 zł 3,40 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,90 zł 5,20 zł 4,10 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 2 płyty (po prawej)
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,90 zł 5,20 zł 4,10 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 2 pł. - gładka kiesz.
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,90 zł 5,20 zł 4,10 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 4 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

8,50 zł 5,70 zł 4,40 zł 3,90 zł 3,60 zł 3,50 zł 3,30 zł 3,10 zł 3,00 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

ECOPACK A5 POZIOMY
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,70 zł 5,00 zł 3,80 zł 3,40 zł 3,10 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,40 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

ECOPACK A5 POZIOMY - 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

7,90 zł 5,20 zł 4,00 zł 3,60 zł 3,30 zł 3,20 zł 3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł

< 1.000:
5-10 dni

od 1.000:
5-14 dni

Ecopacki A5 • Wszystkie ecopacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia ecopacka.

zamów online: ecopack A5 eco A5 gładka kiesz. eco A5 na 2 płyty eco A5 poziomy

rodzaj digipacka 8P 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

ECOPACK 8P
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 7,50 zł 6,50 zł 5,70 zł 5,30 zł 5,00 zł 4,50 zł 4,20 zł 4,00 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
7-14 dni

ECOPACK 8P na 2 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 8,00 zł 6,80 zł 6,00 zł 5,60 zł 5,20 zł 4,70 zł 4,40 zł 4,20 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
7-14 dni

ECOPACK 8P na 3 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 8,50 zł 7,10 zł 6,30 zł 5,80 zł 5,50 zł 4,90 zł 4,60 zł 4,40 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
7-14 dni

ECOPACK 8P na 4 płyty
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 9,00 zł 7,40 zł 6,60 zł 6,10 zł 5,70 zł 5,10 zł 4,80 zł 4,60 zł

< 1.000:
7-10 dni

od 1.000:
7-14 dni

Ecopacki 8P trzyłamowe • Wszystkie ecopacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia ecopacka.

Dopłaty związane z konfekcjonowaniem, foliowaniem oraz dodatkowymi mozliwościami - identyczne jak przy digipackach 8P.

https://www.epromedia.pl/ecopacki-wysokie-A5-1plyta
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ilość stron, rodzaj oprawy 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

2 STRONY
druk 4+0, kreda 250g

1,61 zł 0,92 zł 0,58 zł 0,47 zł 0,43 zł 0,39 zł 0,33 zł 0,30 zł 0,29 zł

< 1.000:
1-3 dni

od 1.000:
3-5 dni

2 STRONY
druk 4+4, kreda 250g

2,37 zł 1,35 zł 0,84 zł 0,67 zł 0,61 zł 0,55 zł 0,45 zł 0,41 zł 0,38 zł

4 STRONY
druk 4+4, kreda 170g

2,63 zł 1,69 zł 1,22 zł 1,06 zł 0,99 zł 0,93 zł 0,84 zł 0,80 zł 0,78 zł

6 STRON
druk 4+4, kreda 170g

3,12 zł 2,16 zł 1,69 zł 1,53 zł 1,46 zł 1,40 zł 1,31 zł 1,27 zł 1,24 zł

8 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g, (tylko do kieszonek)

3,84 zł 2,78 zł 2,25 zł 2,07 zł 1,98 zł 1,93 zł 1,82 zł 1,77 zł 1,75 zł

10 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g, (tylko do kieszonek)

4,27 zł 3,01 zł 2,38 zł 2,16 zł 2,06 zł 2,00 zł 1,87 zł 1,81 zł 1,79 zł

Książeczka szyta - 8 STRON
druk 4+4, kreda 135g

3,92 zł 3,00 zł 2,53 zł 2,38 zł 2,30 zł 2,25 zł 2,18 zł 2,15 zł 2,11 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Książeczka szyta - 12 STRON
druk 4+4, kreda 135g

4,93 zł 3,81 zł 3,25 zł 3,07 zł 2,97 zł 2,91 zł 2,81 zł 2,76 zł 2,72 zł

Książeczka szyta - 16 STRON
druk 4+4, kreda 135g

5,77 zł 4,54 zł 3,92 zł 3,72 zł 3,61 zł 3,55 zł 3,42 zł 3,36 zł 3,32 zł

Książeczka szyta - 20 STRON
druk 4+4, kreda 135g

6,58 zł 5,25 zł 4,59 zł 4,37 zł 4,26 zł 4,19 zł 4,04 zł 3,97 zł 3,91 zł

Książeczka szyta - 24 STRON
druk 4+4, kreda 135g

7,40 zł 5,98 zł 5,26 zł 5,03 zł 4,91 zł 4,83 zł 4,66 zł 4,57 zł 4,52 zł

Książeczka szyta - 28 STRON
druk 4+4, kreda 135g

8,22 zł 6,69 zł 5,93 zł 5,68 zł 5,56 zł 5,47 zł 5,28 zł 5,18 zł 5,11 zł

Książeczka szyta - 32 STRON
druk 4+4, kreda 135g

9,05 zł 7,42 zł 6,60 zł 6,33 zł 6,20 zł 6,11 zł 5,90 zł 5,79 zł 5,71 zł

Książeczka szyta - 36 STRON
druk 4+4, kreda 135g

9,86 zł 8,14 zł 7,27 zł 6,99 zł 6,85 zł 6,75 zł 6,51 zł 6,40 zł 6,31 zł

Książeczki do digipacków, 
ecopacków 4P, 6P, 8P

Książeczki do digipacków, 
ecopacków A5

• Druk pełnokolorowy CMYK;
• Książeczki szyte - oprawa zeszytowa, dwie zszywki

• Druk pełnokolorowy CMYK;
• Książeczki szyte - oprawa zeszytowa, dwie zszywki
• ceny identyczne jak dla wkładek, książeczek do środka pudełka DVD 

- sprawdź cennik str. 14.

zamów online: wkładki, książeczki do digipacków / ecopacków

https://www.epromedia.pl/druk-ksiazeczek-do-digipackow
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Pudełka SLIM,
okładki, książeczki

• Wysokiej jakości pudełka SLIM produkcji europejskiej (klasa Premium) do 
pakowania maszynowego - cienkie (grubość ok. 5,2 mm)

• Nie prowadzimy sprzedaży samych pudełek. Są one sprzedawane wyłącznie z 
płytami lub okładkami, książeczkami.

• Druk okładek, książeczek do pudełek SLIM.
• Możliwość zafoliowania całego opakowania wraz z okładkami i płytą.

ilość stron, rodzaj oprawy 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

2 STRONY
druk 4+0, kreda 250g

2,99 zł 1,61 zł 0,92 zł 0,58 zł 0,47 zł 0,43 zł 0,39 zł 0,33 zł 0,30 zł 0,29 zł

< 1.000:
1-3 dni

od 1.000:
3-5 dni

2 STRONY
druk 4+4, kreda 250g

4,43 zł 2,37 zł 1,35 zł 0,84 zł 0,67 zł 0,61 zł 0,55 zł 0,45 zł 0,41 zł 0,38 zł

4 STRONY
druk 4+0, kreda 170g

3,03 zł 1,79 zł 1,18 zł 0,87 zł 0,77 zł 0,72 zł 0,69 zł 0,63 zł 0,60 zł 0,59 zł

4 STRONY
druk 4+4, kreda 170g

4,54 zł 2,63 zł 1,69 zł 1,22 zł 1,06 zł 0,99 zł 0,93 zł 0,84 zł 0,80 zł 0,78 zł

6 STRON
druk 4+4, kreda 170g

5,07 zł 3,12 zł 2,16 zł 1,69 zł 1,53 zł 1,46 zł 1,40 zł 1,31 zł 1,27 zł 1,24 zł

8 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g

6,03 zł 3,84 zł 2,78 zł 2,25 zł 2,07 zł 1,98 zł 1,93 zł 1,82 zł 1,77 zł 1,75 zł

10 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g

6,86 zł 4,27 zł 3,01 zł 2,38 zł 2,16 zł 2,06 zł 2,00 zł 1,87 zł 1,81 zł 1,79 zł

Książeczka szyta - 8 str.
druk 4+4, kreda 135g

5,83 zł 3,92 zł 3,00 zł 2,53 zł 2,38 zł 2,30 zł 2,25 zł 2,18 zł 2,15 zł 2,11 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Książeczka szyta - 12 str.
druk 4+4, kreda 135g

7,22 zł 4,93 zł 3,81 zł 3,25 zł 3,07 zł 2,97 zł 2,91 zł 2,81 zł 2,76 zł 2,72 zł

Książeczka szyta - 16 str.
druk 4+4, kreda 135g

8,26 zł 5,77 zł 4,54 zł 3,92 zł 3,72 zł 3,61 zł 3,55 zł 3,42 zł 3,36 zł 3,32 zł

Książeczka szyta - 20 str.
druk 4+4, kreda 135g

9,25 zł 6,58 zł 5,25 zł 4,59 zł 4,37 zł 4,26 zł 4,19 zł 4,04 zł 3,97 zł 3,91 zł

Książeczka szyta - 24 str.
druk 4+4, kreda 135g

10,29 zł 7,40 zł 5,98 zł 5,26 zł 5,03 zł 4,91 zł 4,83 zł 4,66 zł 4,57 zł 4,52 zł

zamów online: wkładki, książeczki do pudełek SLIM

pudełko slim 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

PUDEŁKO SLIM - PREMIUM europejskie
czarny tył

2,50 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,50 zł 1,40 zł 1,40 zł 1,40 zł @

zamów online: pudełka SLIM

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w pudełko (za płytę lub książeczkę) 0,25 zł 0,20 zł 0,15 zł + 1 dzień

foliowanie pudełka slim z płytą minimalka 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

https://www.epromedia.pl/druk-okladek-pudelka-slim
https://www.epromedia.pl/pudelka-SLIM
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Pudełka CD-BOX / JEWEL-BOX,
okładki, książeczki

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie płyt, okładek w pudełka CD-BOX 0,60 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,30 zł + 1 dzień

foliowanie pudełka CD-BOX z okładkami i płytą minimalka 60 zł 0,60 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

• Wysokiej jakości pudełka CD-BOX produkcji europejskiej (klasa 
Premium) do pakowania maszynowego - grubość ok. 10,4 mm

• Nie prowadzimy sprzedaży samych pudełek. Są one sprzedawane 
wyłącznie z płytami lub okładkami, książeczkami.

• Druk okładek, książeczek do pudełek CD-BOX.
• Możliwość zafoliowania całego opakowania z okładkami i płytą.

pudełko CD-BOX 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

PUDEŁKO CD-BOX + CZARNY TRAY
PREMIUM Europejskie

3,20 zł 2,80 zł 2,50 zł 2,45 zł 2,40 zł 2,35 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł brak

PUDEŁKO CD-BOX + CLEAR TRAY
PREMIUM Europejskie

3,20 zł 2,80 zł 2,50 zł 2,45 zł 2,40 zł 2,35 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,10 zł 2,00 zł na stanie

zamów online: pudełka CD-BOX

ilość stron, rodzaj oprawy 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

2 STRONY
druk 4+0, kreda 250g + INLAY

5,96 zł 3,27 zł 1,92 zł 1,26 zł 1,05 zł 0,95 zł 0,88 zł 0,76 zł 0,69 zł 0,67 zł

< 1.000:
1-3 dni

od 1.000:
3-5 dni

2 STRONY
druk 4+4, kreda 250g + INLAY

7,40 zł 4,03 zł 2,35 zł 1,52 zł 1,25 zł 1,13 zł 1,04 zł 0,88 zł 0,80 zł 0,76 zł

4 STRONY
druk 4+0, kreda 170g + INLAY

6,00 zł 3,45 zł 2,18 zł 1,55 zł 1,35 zł 1,24 zł 1,18 zł 1,06 zł 0,99 zł 0,97 zł

4 STRONY
druk 4+4, kreda 170g + INLAY

7,51 zł 4,29 zł 2,69 zł 1,90 zł 1,64 zł 1,51 zł 1,42 zł 1,27 zł 1,19 zł 1,16 zł

6 STRON
druk 4+4, kreda 170g + INLAY

8,04 zł 4,78 zł 3,16 zł 2,37 zł 2,11 zł 1,98 zł 1,89 zł 1,74 zł 1,66 zł 1,62 zł

8 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g + INLAY

9,00 zł 5,50 zł 3,78 zł 2,93 zł 2,65 zł 2,50 zł 2,42 zł 2,25 zł 2,16 zł 2,13 zł

10 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g + INLAY

9,83 zł 5,93 zł 4,01 zł 3,06 zł 2,74 zł 2,58 zł 2,49 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,17 zł

Książeczka szyta - 8 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

8,80 zł 5,58 zł 4,00 zł 3,21 zł 2,96 zł 2,82 zł 2,74 zł 2,61 zł 2,54 zł 2,49 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Książeczka szyta - 12 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

10,19 zł 6,59 zł 4,81 zł 3,93 zł 3,65 zł 3,49 zł 3,40 zł 3,24 zł 3,15 zł 3,10 zł

Książeczka szyta - 16 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

11,23 zł 7,43 zł 5,54 zł 4,60 zł 4,30 zł 4,13 zł 4,04 zł 3,85 zł 3,75 zł 3,70 zł

Książeczka szyta - 20 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

12,22 zł 8,24 zł 6,25 zł 5,27 zł 4,95 zł 4,78 zł 4,68 zł 4,47 zł 4,36 zł 4,29 zł

Książeczka szyta - 24 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

13,26 zł 9,06 zł 6,98 zł 5,94 zł 5,61 zł 5,43 zł 5,32 zł 5,09 zł 4,96 zł 4,90 zł

Książeczka szyta - 28 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

14,25 zł 9,88 zł 7,69 zł 6,61 zł 6,26 zł 6,08 zł 5,96 zł 5,71 zł 5,57 zł 5,49 zł

Książeczka szyta - 32 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

15,33 zł 10,71 zł 8,42 zł 7,28 zł 6,91 zł 6,72 zł 6,60 zł 6,33 zł 6,18 zł 6,09 zł

Książeczka szyta - 36 str.
druk 4+4, kreda 135g + INLAY

16,32 zł 11,52 zł 9,14 zł 7,95 zł 7,57 zł 7,37 zł 7,24 zł 6,94 zł 6,79 zł 6,69 zł

zamów online: wkładki, książeczki do pudełek CD-BOX

https://www.epromedia.pl/pudelka-CD-BOX
https://www.epromedia.pl/druk-okladek-pudelka-cdbox
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Pudełka DVD-BOX / DVD-SLIM
okładki, książeczki

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie płyt, okładek w pudełka CD-BOX 0,60 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,30 zł + 1 dzień

foliowanie pudełka CD-BOX z okładkami i płytą minimalka 60 zł 0,60 zł 0,55 zł 0,50 zł 0,45 zł 0,40 zł + 1-2 dni

• Wysokiej jakości pudełka DVD produkcji europejskiej (klasa Pre-
mium) do pakowania maszynowego.

• Nie prowadzimy sprzedaży samych pudełek. Są one sprzedawane 
wyłącznie z płytami lub okładkami, książeczkami.

• Druk okładek, pod folię oraz wkładek i książeczek do środka.
• Możliwość zafoliowania całego opakowania z okładkami i płytą.

pudełko DVD 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

PUDEŁKO DVD-BOX 14 mm CLEAR
PREMIUM Europejskie

2,20 zł 2,00 zł 1,90 zł 1,80 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,60 zł 1,50 zł 1,50 zł @

PUDEŁKO DVD-SLIM 7 mm CLEAR
PREMIUM Europejskie

- - - - - - - - - brak

zamów online: pudełka DVD

druk okładki pod folię 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

okładka 4+0, kreda 170g
(przód, tył, grzbiet)

1,98 zł 1,31 zł 1,01 zł 0,89 zł 0,84 zł 0,80 zł 0,74 zł 0,71 zł 0,70 zł < 1.000:
1-2 dni

od 1.000:
1-5 dniokładka 4+4, kreda 170g

(przód, tył, grzbiet + str. wewnętrzne)
3,00 zł 1,99 zł 1,52 zł 1,34 zł 1,27 zł 1,21 zł 1,12 zł 1,07 zł 1,05 zł

zamów online: okładki DVD
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wkładki, książeczki do środka pudełka 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

2 STRONY
druk 4+0, kreda 170g

1,70 zł 1,01 zł 0,67 zł 0,56 zł 0,51 zł 0,48 zł 0,41 zł 0,38 zł 0,37 zł

< 1.000:
1-3 dni

od 1.000:
3-5 dni

2 STRONY
druk 4+4, kreda 170g

2,56 zł 1,52 zł 1,01 zł 0,84 zł 0,78 zł 0,72 zł 0,62 zł 0,57 zł 0,55 zł

4 STRONY
druk 4+4, kreda 170g

3,05 zł 2,09 zł 1,61 zł 1,45 zł 1,38 zł 1,33 zł 1,23 zł 1,19 zł 1,17 zł

6 STRON
druk 4+4, kreda 170g

4,21 zł 3,26 zł 2,79 zł 2,63 zł 2,55 zł 2,50 zł 2,41 zł 2,36 zł 2,34 zł

8 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g

4,47 zł 3,42 zł 2,89 zł 2,71 zł 2,63 zł 2,58 zł 2,47 zł 2,42 zł 2,40 zł

10 STRON (harmonijka)
druk 4+4, kreda 170g

5,84 zł 4,58 zł 3,94 zł 3,73 zł 3,63 zł 3,56 zł 3,44 zł 3,37 zł 3,35 zł

Książeczka szyta - 8 str.
druk 4+4, kreda 135g

4,74 zł 3,79 zł 3,32 zł 3,16 zł 3,08 zł 3,03 zł 2,94 zł 2,90 zł 2,86 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Książeczka szyta - 12 str.
druk 4+4, kreda 135g

6,14 zł 4,99 zł 4,42 zł 4,23 zł 4,14 zł 4,07 zł 3,95 zł 3,89 zł 3,84 zł

Książeczka szyta - 16 str.
druk 4+4, kreda 135g

7,35 zł 6,10 zł 5,48 zł 5,27 zł 5,16 zł 5,10 zł 4,94 zł 4,86 zł 4,80 zł

Książeczka szyta - 20 str.
druk 4+4, kreda 135g

8,55 zł 7,20 zł 6,53 zł 6,30 zł 6,20 zł 6,12 zł 5,93 zł 5,84 zł 5,76 zł

Książeczka szyta - 24 str.
druk 4+4, kreda 135g

9,75 zł 8,31 zł 7,58 zł 7,34 zł 7,22 zł 7,15 zł 6,93 zł 6,82 zł 6,74 zł

Książeczka szyta - 28 str.
druk 4+4, kreda 135g

10,95 zł 9,41 zł 8,64 zł 8,38 zł 8,25 zł 8,17 zł 7,92 zł 7,80 zł 7,70 zł

Cennik wkładek do DVD można także stosować do książeczek do digipacków, 
ecopacków A5 (wysokich). UWAGA: książeczki do digipacków, ecopacków mają 
inne rozmiary niż do pudełka DVD - pobierz właściwe specyfikacje i szablony.

zamów online: wkładki, książeczki do pudełek DVD-BOX

https://epromedia.pl/pudelka-DVD-SLIM
https://www.epromedia.pl/druk-okladek-pudelka-dvd
https://www.epromedia.pl/druk-okladek-pudelka-dvd
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Pendrive • WYSOKA JAKOŚĆ - wszystkie pendrive objęte są dożywotnią gwarancją na kości pamięci
• Znakowanie (nadruk full kolor CMYK lub precyzyjny grawer) zawarte w cenie podstawowej

Pendrive COLOUR + nadruk full kolor CMYK 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 17,57 zł 13,53 zł 13,18 zł 13,06 zł 13,01 zł 12,97 zł

16 GB 19,20 zł 17,80 zł 13,75 zł 13,40 zł 13,28 zł 13,23 zł 13,19 zł

32 GB 19,71 zł 18,31 zł 14,25 zł 13,90 zł 13,78 zł 13,72 zł 13,69 zł

64 GB 23,34 zł 21,94 zł 17,78 zł 17,43 zł 17,31 zł 17,25 zł 17,22 zł

128 GB 36,53 zł 35,13 zł 30,58 zł 30,23 zł 30,11 zł 30,06 zł 30,02 zł
Interfejs 2.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 57,7 x 19,3 x 9,6 mm, Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył), Obudowa: plastik. Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – full kolor.
Dostępne kolory: biało-czarny, biało-biały, biało-niebieski.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive COLOUR

3.0
interfejs

Pendrive COLOUR 3.0 + nadruk full kolor CMYK 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 20,45 zł 19,05 zł 14,96 zł 14,61 zł 14,49 zł 14,44 zł 14,40 zł

16 GB 20,67 zł 19,27 zł 15,18 zł 14,83 zł 14,71 zł 14,66 zł 14,62 zł

32 GB 20,90 zł 19,50 zł 15,40 zł 15,05 zł 14,93 zł 14,88 zł 14,84 zł

64 GB 24,86 zł 23,46 zł 19,25 zł 18,90 zł 18,78 zł 18,73 zł 18,69 zł

128 GB 38,57 zł 37,17 zł 32,56 zł 32,21 zł 32,10 zł 32,04 zł 32,00 zł
Interfejs 3.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 57,7 x 19,3 x 9,6 mm, Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył), Obudowa: plastik. Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – full kolor.
Dostępne kolory: biało-czarny, biało-biały, biało-niebieski.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive COLOUR

Pendrive TWISTER + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 17,57 zł 13,53 zł 13,18 zł 13,06 zł 13,01 zł 12,97 zł

16 GB 19,20 zł 17,80 zł 13,75 zł 13,40 zł 13,28 zł 13,23 zł 13,19 zł

32 GB 19,71 zł 18,31 zł 14,25 zł 13,90 zł 13,78 zł 13,72 zł 13,69 zł

64 GB 23,34 zł 21,94 zł 17,78 zł 17,43 zł 17,31 zł 17,25 zł 17,22 zł

128 GB 36,53 zł 35,13 zł 30,58 zł 30,23 zł 30,11 zł 30,06 zł 30,02 zł
Interfejs 2.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 57,1 x 19,4 x 10,7 mm, Obszar znakowania: 24 x 13 
mm (przód/tył), Obudowa: plastik z powłoką silikon + stalowa zatyczka. Znakowanie: precyzyjny grawer.
Opcja: zmiana blaszki (na czerwoną, niebieską, czarną) + 1,50 zł.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive TWISTER

Pendrive TWISTER 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 20,45 zł 19,05 zł 14,96 zł 14,61 zł 14,49 zł 14,44 zł 14,40 zł

16 GB 20,67 zł 19,27 zł 15,18 zł 14,83 zł 14,71 zł 14,66 zł 14,62 zł

32 GB 20,90 zł 19,50 zł 15,40 zł 15,05 zł 14,93 zł 14,88 zł 14,84 zł

64 GB 24,86 zł 23,46 zł 19,25 zł 18,90 zł 18,78 zł 18,73 zł 18,69 zł

128 GB 38,57 zł 37,17 zł 32,56 zł 32,21 zł 32,10 zł 32,04 zł 32,00 zł
Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 57,1 x 19,4 x 10,7 mm, Obszar znakowania: 24 x 13 
mm (przód/tył), Obudowa: plastik z powłoką silikon + stalowa zatyczka. Znakowanie: precyzyjny grawer.
Opcja: zmiana blaszki (na czerwoną, niebieską, czarną) + 1,50 zł.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

3.0
interfejs

zamów online:
pendrive TWISTER

Pendrive UNITY + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 20,00 zł 15,90 zł 15,55 zł 15,43 zł 15,37 zł 15,34 zł

16 GB 22,43 zł 21,03 zł 16,89 zł 16,54 zł 16,42 zł 16,36 zł 16,33 zł

32 GB 24,35 zł 22,95 zł 18,76 zł 18,41 zł 18,29 zł 18,23 zł 18,20 zł

64 GB 28,95 zł 27,55 zł 23,22 zł 22,87 zł 22,75 zł 22,69 zł 22,66 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 2.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 42,5 x 12,1 x 4,5 mm, Zalecany obszar znakowania: 
26 x 9 mm (przód/tył). Obudowa: stal szczotkowana. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy.
Dostępne kolory: stal szczotkowana (szaro-srebrny).

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UNITY

3.0
interfejs

Pendrive UNO 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 28,83 zł 27,43 zł 23,10 zł 22,75 zł 22,63 zł 22,58 zł 22,54 zł

32 GB 33,25 zł 31,85 zł 27,39 zł 27,04 zł 26,92 zł 26,87 zł 26,83 zł

64 GB - - - - - - -

128 GB - - - - - - -

Interfejs 3.0. Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 38,0 x 12,5 x 4,7 mm, Zalecany obszar znakowania: 
22 x 9 mm (przód/tył). Obudowa: stal szczotkowana. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy. Dostępne 
kolory: stal szczotkowana (szaro-srebrny).

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UNO

https://epromedia.pl/pendrive-COLOUR-z-nadrukiem
https://epromedia.pl/pendrive-COLOUR-z-nadrukiem
https://epromedia.pl/pendrive-TWISTER-z-grawerem
https://epromedia.pl/pendrive-TWISTER-z-grawerem
https://epromedia.pl/pendrive-UNITY-z-grawerem
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• WYSOKA JAKOŚĆ - wszystkie pendrive objęte są dożywotnią gwarancją na kości pamięci
• Znakowanie (nadruk full kolor CMYK lub precyzyjny grawer) zawarte w cenie podstawowejPendrive

Pendrive UME + nadruk 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 17,57 zł 13,53 zł 13,18 zł 13,06 zł 13,01 zł 12,97 zł

16 GB 19,20 zł 17,80 zł 13,75 zł 13,40 zł 13,28 zł 13,23 zł 13,19 zł

32 GB 19,71 zł 18,31 zł 14,25 zł 13,90 zł 13,78 zł 13,72 zł 13,69 zł

64 GB 23,34 zł 21,94 zł 17,78 zł 17,43 zł 17,31 zł 17,25 zł 17,22 zł

128 GB 36,53 zł 35,13 zł 30,58 zł 30,23 zł 30,11 zł 30,06 zł 30,02 zł

Interfejs 2.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 55,0 x 21,0 x 9,6 mm Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył). Obudowa: plastik - dostępne kolory: biały. Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UME

3.0
interfejs

Pendrive UME 3.0 + nadruk 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 20,45 zł 19,05 zł 14,96 zł 14,61 zł 14,49 zł 14,44 zł 14,40 zł

16 GB 20,67 zł 19,27 zł 15,18 zł 14,83 zł 14,71 zł 14,66 zł 14,62 zł

32 GB 20,90 zł 19,50 zł 15,40 zł 15,05 zł 14,93 zł 14,88 zł 14,84 zł

64 GB 24,86 zł 23,46 zł 19,25 zł 18,90 zł 18,78 zł 18,73 zł 18,69 zł

128 GB 38,57 zł 37,17 zł 32,56 zł 32,21 zł 32,10 zł 32,04 zł 32,00 zł

Interfejs 3.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 55,0 x 21,0 x 9,6 mm Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył). Obudowa: plastik - dostępne kolory: biały. Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UME

3.0
interfejs

Obudowa: w 100%
z materiału biodegradowalnego

Pendrive UME ECO 3.0 + nadruk 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 22,43 zł 21,03 zł 16,89 zł 16,54 zł 16,42 zł 16,36 zł 16,33 zł

32 GB 22,66 zł 21,26 zł 17,11 zł 16,76 zł 16,64 zł 16,58 zł 16,55 zł

64 GB 26,67 zł 25,27 zł 21,01 zł 20,66 zł 20,54 zł 20,48 zł 20,45 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 3.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 55,0 x 21,0 x 9,6 mm Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył). Obudowa: w 100% z materiału biodegradowalnego - dostępne kolory: brązowy. Znako-
wanie: nadruk cyfrowy UV – biały + full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UME ECO

Pendrive CUBE + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 17,80 zł 13,75 zł 13,40 zł 13,28 zł 13,23 zł 13,19 zł

16 GB 20,16 zł 18,76 zł 14,69 zł 14,34 zł 14,22 zł 14,16 zł 14,13 zł

32 GB 21,92 zł 20,52 zł 16,39 zł 16,04 zł 15,92 zł 15,87 zł 15,83 zł

64 GB 26,67 zł 25,27 zł 21,01 zł 20,66 zł 20,54 zł 20,48 zł 20,45 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 2.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 33,0 x 12,3 x 6,0 mm, Zalecany obszar znakowania: 
25,5 x 9 mm (przód/tył), Obudowa: anodyzowane aluminium. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy.
Dostępne kolory: czarny, srebrny, czerwony (bordo), pomarańczowy, żółty (złoty), zielony, niebieski.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive CUBE

3.0
interfejs

Pendrive POINT 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 32,00 zł 30,60 zł 26,18 zł 25,83 zł 25,71 zł 25,66 zł 25,62 zł

16 GB 32,73 zł 31,33 zł 26,90 zł 26,55 zł 26,43 zł 26,37 zł 26,34 zł

32 GB 34,21 zł 32,81 zł 28,33 zł 27,98 zł 27,86 zł 27,80 zł 27,77 zł

64 GB 47,97 zł 46,57 zł 41,69 zł 41,34 zł 41,22 zł 41,16 zł 41,13 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 20,7 x 12,3 x 4,6 mm, Zalecany obszar znakowania: 
10 x 8 mm (przód/tył) - uwaga obecnie znakowanie możliwe tylko z jednej strony (z przodu). Obudowa: szczot-
kowana stal. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy. Dostępne kolory: stalowo-szary

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive POINT

Pendrive UME CARE 3.0 + nadruk 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 21,63 zł 20,23 zł 16,12 zł 15,77 zł 15,65 zł 15,59 zł 15,56 zł

32 GB 21,92 zł 20,52 zł 16,39 zł 16,04 zł 15,92 zł 15,87 zł 15,83 zł

64 GB 25,92 zł 24,52 zł 20,27 zł 19,92 zł 19,80 zł 19,75 zł 19,71 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 3.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 55,0 x 21,0 x 9,6 mm Zalecany obszar znakowania: 
30 x 14 mm (przód/tył). Obudowa: w 100% z materiału antybakteryjnego - dostępne kolory: jasnoniebieski. 
Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – biały + full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UME CARE

Obudowa: plastik antybakteryjny
Idealna pamięć USB
dla firm medycznych

3.0
interfejs

https://epromedia.pl/pendrive-CUBE-z-grawerem
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• WYSOKA JAKOŚĆ - wszystkie pendrive objęte są dożywotnią gwarancją na kości pamięci
• Znakowanie (nadruk full kolor CMYK lub precyzyjny grawer) zawarte w cenie podstawowejPendrive

Pendrive PLASTIC CREDIT CARD + nadruk CMYK 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 19,27 zł 15,18 zł 14,83 zł 14,71 zł 14,66 zł 14,62 zł

16 GB 21,63 zł 20,23 zł 16,12 zł 15,77 zł 15,65 zł 15,59 zł 15,56 zł

32 GB 23,39 zł 21,99 zł 17,82 zł 17,47 zł 17,35 zł 17,30 zł 17,26 zł

64 GB 28,19 zł 26,79 zł 22,48 zł 22,13 zł 22,01 zł 21,96 zł 21,92 zł

128 GB - - - - - - -
Interfejs 2.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 85,6 x 54,3 x 1,5 mm, Zalecany obszar znakowania: 
85,6 x 54,3 mm (przód/tył),
Obudowa: plastik - dostępne kolory: biały. Znakowanie: nadruk cyfrowy UV – full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   DEDYKOWANE OPAKOWANIA DO KART - str. 20

zamów online:
pendrive PLASTIC CARD

3.0
interfejs

Pendrive ECO 3.0 (merbau) + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 35,60 zł 34,20 zł 29,42 zł 29,07 zł 28,95 zł 28,89 zł 28,86 zł

16 GB 37,93 zł 36,53 zł 31,66 zł 31,31 zł 31,19 zł 31,13 zł 31,10 zł

32 GB 41,43 zł 40,03 zł 35,02 zł 34,67 zł 34,55 zł 34,49 zł 34,46 zł

64 GB 49,65 zł 48,25 zł 42,92 zł 42,57 zł 42,46 zł 42,40 zł 42,36 zł

128 GB 61,65 zł 60,25 zł 54,46 zł 54,11 zł 53,99 zł 53,93 zł 53,90 zł
Interfejs 3.0. Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 60,0 x 18,0 x 10,0 mm, Zalecany obszar znakowania: 
40,0 x 14,5 mm (przód/tył). Obudowa: drewno egzotyczne merbau (uwaga: występują różne odcienie, struktu-
ry, faktury). Znakowanie: grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive ECO

3.0
interfejs

Pendrive ECO 3.0 (bamboo) + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 34,83 zł 33,43 zł 28,93 zł 28,58 zł 28,46 zł 28,41 zł 28,37 zł

16 GB 37,10 zł 35,70 zł 31,13 zł 30,78 zł 30,66 zł 30,61 zł 30,57 zł

32 GB 40,50 zł 39,10 zł 34,43 zł 34,08 zł 33,96 zł 33,91 zł 33,87 zł

64 GB 48,50 zł 47,10 zł 42,19 zł 41,84 zł 41,73 zł 41,67 zł 41,63 zł

128 GB 60,17 zł 58,77 zł 53,52 zł 53,17 zł 53,06 zł 53,00 zł 52,96 zł
Interfejs 3.0. Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 60,0 x 18,0 x 10,0 mm, Zalecany obszar znakowania: 
40,0 x 14,5 mm (przód/tył). Obudowa: drewno egzotyczne bamboo (uwaga: występują różne odcienie, struktu-
ry, faktury). Znakowanie: grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive ECO

Pendrive EDGE + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB - 22,95 zł 18,76 zł 18,41 zł 18,29 zł 18,23 zł 18,20 zł

32 GB - 23,47 zł 19,25 zł 18,90 zł 18,78 zł 18,73 zł 18,69 zł

64 GB - 27,31 zł 22,99 zł 22,64 zł 22,52 zł 22,47 zł 22,43 zł

128 GB - 40,50 zł 35,79 zł 35,44 zł 35,33 zł 35,27 zł 35,23 zł
Interfejs 2.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 59,0 x 18,2 x 9,4 mm, Zalecane znakowanie: 34,5 x 
14 mm (przód/tył), Obudowa: anod. aluminium. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy. Dostępne kolory: 
czarny, srebrny, szary, czerwony (bordo), pomarańczowy, żółty (złoty), zielony, ciemnozielony, niebieski.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive EDGE

3.0
interfejs

Pendrive EDGE 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 25,82 zł 24,42 zł 20,19 zł 19,84 zł 19,72 zł 19,66 zł 19,63 zł

32 GB 26,11 zł 24,71 zł 20,46 zł 20,11 zł 19,99 zł 19,94 zł 19,90 zł

64 GB 29,94 zł 28,54 zł 24,18 zł 23,83 zł 23,71 zł 23,66 zł 23,62 zł

128 GB - 42,54 zł 37,78 zł 37,43 zł 37,31 zł 37,25 zł 37,22 zł
Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 59,0 x 18,2 x 9,4 mm, Zalecane znakowanie: 34,5 x 
14 mm (przód/tył), Obudowa: anod. aluminium. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy. Dostępne kolory: 
czarny, srebrny, szary, czerwony (bordo), pomarańczowy, żółty (złoty), zielony, ciemnozielony, niebieski.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive EDGE

Sprawdź opakowania z indywidualna 
grafiką, dedykowane do pamięci USB 

w kształcie karty kredytowej:
- digipacki z plastikową tack na kartę,

- ecopacki z nacięciem na kartę

Cennik - str. 20

https://epromedia.pl/pendrive-PLASTIC-CARD-z-nadrukiem
epromedia.pl/pendrive-ECO-z-grawerem
epromedia.pl/pendrive-ECO-z-grawerem
https://epromedia.pl/pendrive-EDGE-z-grawerem
https://epromedia.pl/pendrive-EDGE-z-grawerem
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3.0
interfejs

Pendrive ART LEATHER 3.0 + grawer/nadruk 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 30,02 zł 28,62 zł 24,26 zł 23,91 zł 23,79 zł 23,73 zł 23,70 zł

16 GB 30,30 zł 28,90 zł 24,53 zł 24,18 zł 24,06 zł 24,01 zł 23,97 zł

32 GB 30,53 zł 29,13 zł 24,75 zł 24,40 zł 24,28 zł 24,23 zł 24,19 zł

64 GB 34,79 zł 33,39 zł 28,88 zł 28,53 zł 28,42 zł 28,36 zł 28,32 zł

128 GB - 47,10 zł 42,19 zł 41,84 zł 41,73 zł 41,67 zł 41,63 zł
Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 66,5 x 22,6 mm, Zalecany obszar znakowania: 36,0 x 
13,5 mm (przód/tył). Obudowa: ekologiczna skóra, stal polerowana - dostępne kolory ekoskóry: czarna, biała. 
Znakowanie: grawer laserowy / nadruk cyfrowy UV.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

Pendrive UVA + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 20,45 zł 19,05 zł 14,96 zł 14,61 zł 14,49 zł 14,44 zł 14,40 zł

32 GB 22,14 zł 20,74 zł 16,61 zł 16,26 zł 16,14 zł 16,09 zł 16,05 zł

64 GB - - - - - - -

128 GB - - - - - - -
Interfejs 2.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 36,4 x 12,2 x 4,7 mm, Zalecany obszar znakowania: 
23 x 9 mm (przód/tył), Obudowa: anodyzowane aluminim. Dostępne kolory: czarny, granatowy. Znakowanie: 
precyzyjny grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

Pendrive CLICK + nadruk full kolor CMYK 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - 18,02 zł 13,97 zł 13,62 zł 13,50 zł 13,45 zł 13,41 zł

16 GB 19,71 zł 18,31 zł 14,25 zł 13,90 zł 13,78 zł 13,72 zł 13,69 zł

32 GB 20,16 zł 18,76 zł 14,69 zł 14,34 zł 14,22 zł 14,16 zł 14,13 zł

64 GB 23,88 zł 22,48 zł 18,29 zł 17,94 zł 17,82 zł 17,76 zł 17,73 zł

128 GB 37,06 zł 35,66 zł 31,09 zł 30,74 zł 30,62 zł 30,57 zł 30,53 zł
Interfejs 2.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 59,6 x 20,8 x 10,3 mm, Zalecany obszar znakowania: 
53 x 16 mm (przód/tył), Obudowa: plastik - dostępne kolory: biały (+czarny przełącznik). Znakowanie: nadruk 
cyfrowy UV – full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive CLICK

3.0
interfejs

Pendrive CLICK 3.0 + nadruk full kolor CMYK 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 21,92 zł 20,52 zł 16,39 zł 16,04 zł 15,92 zł 15,87 zł 15,83 zł

16 GB 22,14 zł 20,74 zł 16,61 zł 16,26 zł 16,14 zł 16,09 zł 16,05 zł

32 GB 22,43 zł 21,03 zł 16,89 zł 16,54 zł 16,42 zł 16,36 zł 16,33 zł

64 GB 26,38 zł 24,98 zł 20,72 zł 20,37 zł 20,26 zł 20,20 zł 20,16 zł

128 GB - 38,69 zł 34,04 zł 33,69 zł 33,57 zł 33,51 zł 33,48 zł
Interfejs 3.0 Nadruk z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 59,6 x 20,8 x 10,3 mm, Zalecany obszar znakowania: 
53 x 16 mm (przód/tył), Obudowa: plastik - dostępne kolory: biały (+czarny przełącznik). Znakowanie: nadruk 
cyfrowy UV – full kolor.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive CLICK

3.0
interfejs

Pendrive UCA 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB - - - - - - -

32 GB 33,25 zł 31,85 zł 27,39 zł 27,04 zł 26,92 zł 26,87 zł 26,83 zł

64 GB - - - - - - -

128 GB - - - - - - -

Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 41,0 x 14,5 x 6,1 mm. Obudowa: stal szczotkowana. 
Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy. Dostępne kolory: stal szczotkowana (szaro-srebrny).

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UCA

zamów online:
pendrive UVA

zamów online:
pendrive ART LEATHER

• WYSOKA JAKOŚĆ - wszystkie pendrive objęte są dożywotnią gwarancją na kości pamięci
• Znakowanie (nadruk full kolor CMYK lub precyzyjny grawer) zawarte w cenie podstawowejPendrive

Pendrive OCT 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 30,53 zł 29,13 zł 24,75 zł 24,40 zł 24,28 zł 24,23 zł 24,19 zł

32 GB 32,73 zł 31,33 zł 26,90 zł 26,55 zł 26,43 zł 26,37 zł 26,34 zł

64 GB - - - - - - -

128 GB - - - - - - -
Interfejs 3.0 + USB typu C Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 71,0 x 19,4 x 10,7 mm, Zalecany 
obszar znakowania: 24 x 13 mm (przód/tył), Obudowa: stal, plastik z powłoką silikonową. Dostępne kolory: 
czarny. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive OCT

3.0
interfejs

https://epromedia.pl/pendrive-CLICK-z-nadrukiem
https://epromedia.pl/pendrive-CLICK-z-nadrukiem
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• WYSOKA JAKOŚĆ - wszystkie pendrive objęte są dożywotnią gwarancją na kości pamięci
• Znakowanie (nadruk full kolor CMYK lub precyzyjny grawer) zawarte w cenie podstawowejPendrive

Kopiowanie pamięci USB

Kopiowanie wykonujemy wyłącznie na pamięciach USB z naszej oferty.
Ze względu na różną jakość pendrivów dostępnych na rynku - nie oferujemy kopiowania na dostarczonych nośnikach.

• Kopiowanie standardowe (kasowalne) - 
• pendrive o pojemności 8 / 16 GB - 1,50 zł netto / szt.
• pendrive o pojemności 32 / 64 GB - 2,00 zł netto / szt.
• pendrive o pojemności 128 GB - 3,00 zł netto / szt.

• Kopiowanie niekasowalne (pendrive podzielony na dwie równe partycje, jedna zablokowana zawierająca 
skopiowane dane, druga do standardowego wykorzystania).

• realizacja od 100 szt. (uwaga: kopiowanie niekasowalne wydłuża realizację o 3-5 dni roboczych)
• może nie być możliwości kopiowania niekasowalnego dla niektórych modeli USB - sprawdź to przed złożeniem 

zamówenia - zapytania wyłącznie na maila
• pendrive o pojemności 8 / 16 GB (ilość danych do skopiowania 4 / 8 GB) - 4,00 zł netto / szt.
• pendrive o pojemności 32 / 64 GB (ilość danych do skopiowania 16 / 32 GB) - 4,50 zł netto / szt.
• pendrive o pojemności 128 GB (ilość danych do skopiowania 64 GB) - 5,00 zł netto / szt.

Pendrive UBU + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 20,16 zł 18,76 zł 14,69 zł 14,34 zł 14,22 zł 14,16 zł 14,13 zł

16 GB 20,45 zł 19,05 zł 14,96 zł 14,61 zł 14,49 zł 14,44 zł 14,40 zł

32 GB 20,90 zł 19,50 zł 15,40 zł 15,05 zł 14,93 zł 14,88 zł 14,84 zł

64 GB 24,86 zł 23,46 zł 19,25 zł 18,90 zł 18,78 zł 18,73 zł 18,69 zł

128 GB 37,81 zł 36,41 zł 31,83 zł 31,48 zł 31,36 zł 31,30 zł 31,27 zł

Interfejs 2.0 opis w przygotowaniu

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UBU

Pendrive URE 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 29,06 zł 27,66 zł 23,32 zł 22,97 zł 22,85 zł 22,80 zł 22,76 zł

32 GB 29,06 zł 27,66 zł 23,32 zł 22,97 zł 22,85 zł 22,80 zł 22,76 zł

64 GB - - - - - - -

128 GB - - - - - - -
Interfejs 3.0 Interfejs 3.0 Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 32,7 x 12,3 x 4,6 mm, Zalecany 
obszar znakowania: 22 x 9 mm (przód) 19 x 9 mm (tył), Obudowa: ocynkowane aluminium. Dostępne kolory: 
czarny. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive URE

3.0
interfejs

Pendrive UBU 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB 21,63 zł 20,23 zł 16,12 zł 15,77 zł 15,65 zł 15,59 zł 15,56 zł

16 GB 21,92 zł 20,52 zł 16,39 zł 16,04 zł 15,92 zł 15,87 zł 15,83 zł

32 GB 22,14 zł 20,74 zł 16,61 zł 16,26 zł 16,14 zł 16,09 zł 16,05 zł

64 GB 26,14 zł 24,74 zł 20,50 zł 20,15 zł 20,03 zł 19,97 zł 19,94 zł

128 GB 39,86 zł 38,46 zł 33,81 zł 33,46 zł 33,34 zł 33,29 zł 33,25 zł

Interfejs 3.0 opis w przygotowaniu

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive UBU

3.0
interfejs

Pendrive ODA 3.0 + grawer 25 50 100 200 300 400 500/1000

8 GB - - - - - - -

16 GB 33,76 zł 32,36 zł 27,89 zł 27,54 zł 27,42 zł 27,36 zł 27,33 zł

32 GB 37,21 zł 35,81 zł 31,24 zł 30,89 zł 30,77 zł 30,72 zł 30,68 zł

64 GB 51,76 zł 50,36 zł 45,37 zł 45,02 zł 44,90 zł 44,84 zł 44,81 zł

128 GB 87,06 zł 85,66 zł 79,64 zł 79,29 zł 79,17 zł 79,12 zł 79,08 zł
Interfejs 3.1 + USB typu C Grawer z drugiej strony +1,50 zł, Wymiary 36,7 x 12,3 x 7,0 mm, Zalecany ob-
szar znakowania: 20 x 9 mm (przód) + 15 x 9 mm (tył), Obudowa: stal, szczotkowana + guma. Dostępne kolory: 
szarostalowy. Znakowanie: precyzyjny grawer laserowy.

KOPIOWANIE PAMIĘCI USB - str. 19   OPAKOWANIA - str. 21-23

zamów online:
pendrive ODA

3.0
interfejs
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rodzaj ecopacka 4P 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

ECOPACK USB KARTA
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

4,40 zł 2,50 zł 2,10 zł 1,90 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,55 zł 1,50 zł 1,45 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Ecopacki USB - Karta • Wszystkie ecopacki (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g;
• Druk pełnokolorowy CMYK;
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, 

opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

zamów online: ecopack USB Karta

rodzaj digipacka 4P Karta 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

DIGIPACK 4P USB Karta
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

9,30 zł 6,30 zł 4,50 zł 4,40 zł 4,30 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,90 zł 3,80 zł 3,70 zł

< 1.000:
3-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK 4P USB Karta
z NACIĘCIEM na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 7,30 zł 4,70 zł 4,60 zł 4,50 zł 4,50 zł 4,20 zł 4,00 zł 3,90 zł 3,80 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

DIGIPACK 4P USB Karta
z KIESZONKĄ na książeczkę

uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru

- 7,80 zł 5,00 zł 4,80 zł 4,60 zł 4,50 zł 4,30 zł 4,10 zł 4,00 zł 3,90 zł

< 1.000:
5-7 dni

od 1.000:
5-10 dni

Digipacki USB - tacka na kartę
• Wszystkie digipacki USB (bez względu na nakład) drukowane są na 

kartonie 300g. Druk pełnokolorowy CMYK;
• Przezroczysta tacka na kartę kredytową / USB Plastic Credit Card
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub 

mat, opcjonalnie inne formy uszlachetnienia digipacka.

zamów online: digipack 4P USB Karta

dodatkowe możliwości 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

zmiana uszlachetnienia - folia mat + lakier wybiórczy - - +1,20 zł +0,70 zł +0,70 zł +0,60 zł +0,60 zł +0,50 zł +0,50 zł +0,50 zł + 1-2 dni

zmiana uszlachetnienia - folia aksamitna Soft Touch - - +0,90 zł +0,60 zł +0,60 zł +0,50 zł +0,50 zł +0,40 zł +0,40 zł +0,40 zł + 1-2 dni

zadruk wewnętrznego grzbietu digipacka 4P - - +0,90 zł +0,60 zł +0,60 zł +0,50 zł +0,50 zł +0,50 zł +0,45 zł +0,45 zł -

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w digipack (za kartę lub książeczkę) 0,15 zł 0,12 zł 0,10 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z kartą USB minimalka 50 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,35 zł 0,30 zł 0,25 zł + 1-2 dni

... to także idealne opakowania do:
• kart do bankomatów;
• kart lojalnościowych, kart stałego klienta, kart upustowych;
• legitymacji studenckich, kart bibliotecznych, kart dostępu, itp.

(w tackę digipacka USB zmieści się każda karta o wielkości 
zgodnej ze standardem kart kredytowych)

https://www.epromedia.pl/ecopacki-niskie-4P-1plyta
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Digipacki USB - pianka
• Wszystkie digipacki USB (bez względu na nakład) drukowane są na kartonie 300g. Druk 

pełnokolorowy CMYK;
• Twarda pianka z wycięciem pod dowolny kształt pendrive - grubość pianki 5 lub 10 mm
• W cenie podstawowej (bez dopłaty): uszlachetnienie folią bysk lub mat, opcjonalnie inne 

formy uszlachetnienia digipacka.

konfekcjonowanie, foliowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie w digipack (za pendrive lub książeczkę) 0,15 zł 0,12 zł 0,10 zł + 1 dzień

foliowanie digipacka z pendrive minimalka 50 zł 0,50 zł 0,40 zł 0,35 zł + 1-2 dni

Koszty dodatkowe:
• Opakowania do pendrive z naszej oferty: brak kosztów dodatkowych.
• Opakowania do pendrive o innych kształach, innych rozmiarach niż 

pendrive wystepujęce w naszej ofercie + 50 zł przygotowalnia do wy-
cięcia kształtu (koszt jednorazowy, jeśli dany kształt pendrive był już 
realizowany i przy zamówieniu podasz numer zapisanego w bazie 
szablonu - brak dopłat).

rodzaj digipacka USB grub.
pianki 25 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 

realizacji

DIGIPACK USB - mini
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 80 x 80 mm

5 mm 7,20 zł 5,80 zł 4,85 zł 3,90 zł 3,60 zł 3,45 zł 3,30 zł 3,10 zł

@

10 mm 8,70 zł 7,00 zł 6,05 zł 4,90 zł 4,60 zł 4,35 zł 4,20 zł 3,90 zł

DIGIPACK USB - DU1
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 80 x 140 mm

5 mm 7,80 zł 6,50 zł 5,55 zł 4,60 zł 4,30 zł 4,15 zł 4,00 zł 3,80 zł

@

10 mm 9,50 zł 7,90 zł 6,95 zł 5,80 zł 5,50 zł 5,25 zł 5,10 zł 4,80 zł

DIGIPACK USB - DU2
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 140 x 80 mm

5 mm - 6,65 zł 5,70 zł 4,75 zł 4,45 zł 4,30 zł 4,15 zł 3,95 zł

@

10 mm - 8,05 zł 7,10 zł 5,95 zł 5,65 zł 5,40 zł 5,25 zł 4,95 zł

DIGIPACK USB - DU3
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 80 x 140 mm

5 mm - - 7,30 zł 5,90 zł 5,35 zł 5,30 zł 5,20 zł 4,95 zł

@

10 mm - - 9,30 zł 7,90 zł 7,35 zł 7,30 zł 7,20 zł 6,95 zł

DIGIPACK USB - DU4p1
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 140 x 125 mm

5 mm 9,90 zł 8,70 zł 6,95 zł 5,80 zł 5,25 zł 5,10 zł 5,05 zł 4,85 zł

@

10 mm - - 8,95 zł 7,80 zł 7,25 zł 7,10 zł 7,05 zł 6,85 zł

DIG USB - DU4p3 kieszonka
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 140 x 125 mm

5 mm - - 7,90 zł 6,40 zł 5,80 zł 5,55 zł 5,45 zł 5,20 zł

@

10 mm - - 9,90 zł 8,40 zł 7,80 zł 7,55 zł 7,45 zł 7,20 zł

DIGIPACK USB - DU6p1
uszlachetnienie w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu: 140 x 125 mm

5 mm - - 7,90 zł 6,60 zł 6,05 zł 6,00 zł 5,90 zł 5,65 zł

@

10 mm - - 9,90 zł 8,60 zł 8,05 zł 8,00 zł 7,90 zł 7,65 zł

Dodatkowe możliwości
• Wszystkie digipacki USB z pianką oraz plastikową tacką do kart 

- możemy wydrukować na papierze eko - Kraftliner brązowy 
300g, także w kolorze białym oraz białym i full kolor CMYK. 
Druk na papierze Kraftliner - kalkulacje indywidualne.

• Możliwość druku opakowań jednocześnie z tacką na płytę CD 
/ DVD / BD oraz pianką na pendrive - kalkulacje indywidualne.
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Ekonomiczne opakowania USB
• Ekonomiczne indywidualne opakowanie do pendrive.
• Druk full kolor na kartonie 300g - duża powierzchnia zadruku
• Foliowe etui z taśmą samoprzylepną na górnej klapce do zamknięcia 

opakowania wraz z pendrive.

konfekcjonowanie 25 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

konfekcjonowanie wkładki i pendrive (lub samej wkładki) w foliowe etui 0,50 zł 0,40 zł + 1 dzień

rodzaj opakowania USB 25 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

FOLIOWE ETUI
+ Kartonowa wkładka

4,00 zł 3,00 zł 2,00 zł 1,80 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,20 zł 1,00 zł 1-3 dni

konfekcjonowanie 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

złożenie pudełka, konfekcjonowanie w pudełko, nałożenie opaski 0,50 zł + 1 dzień

PUDEŁKO PU1 z nadrukiem 50 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

Pudełko USB - PU1
biały kart. spód + kartonowa opaska druk full kolor
uszlachetnienie opaski w cenie: folia błysk lub mat 
rozmiar po złożeniu ok: 80 x 35 x 15 mm

4,00 zł 3,00 zł 2,50 zł 2,30 zł 2,20 zł 2,00 zł 1,80 zł 5-10 dni

Pudełko USB - PU1 EKO
biały kart. spód + kartonowa opaska na papierze brązo-
wym EKO Kraftliner z nadrukiem full kolor
rozmiar po złożeniu ok: 80 x 35 x 15 mm

4,40 zł 3,30 zł 2,80 zł 2,60 zł 2,50 zł 2,30 zł 2,10 zł 5-10 dni

konfekcjonowanie 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

złożenie pudełka, konfekcjonowanie w pudełko 0,50 zł + 1 dzień

PUDEŁKO PU2 z nadrukiem 100 200 300 400 500 1.000 termin 
realizacji

kartonowe pudełko z zamykaną klapką,
druk full kolor CMYK
uszlachetnienie pudełka w cenie:
folia błysk lub mat do wyboru
rozmiar po złożeniu ok: 80 x 40 x 20 mm

2,60 zł 1,60 zł 1,40 zł 1,30 zł 1,20 zł 1,10 zł 3-7 dni

Opakowania drukowane
• Kartonowe opakowania drukowane do pendrive (rozmiarem pa-

sujące do większości modeli pamięci USB) - pełnokolorowy druk na 
kartonie 300g.

• Indywidualna szata graficzna
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Opakowania standardowe
• Sprzedaż opakowań standardowych oraz dodatków do pamięci USB realizowane 

wyłącznie w zamówieniu z pendrive. Nie prowadzimy sprzedaży samych opakowań.
• Możesz zamówić indywidualne, drukowane opakowania do pamięci USB - str. 20-22

rodzaj opakowania standardowego do pamięci USB 25 100 300 termin 
realizacji

Ramka biała
z przezroczystą mebraną
(wymiary ok. 70 x 70 mm)

6,50 zł 6,00 zł 5,50 zł na stanie

Ramka czarna
z przezroczystą mebraną
(wymiary ok. 90 x 90 mm)

7,50 zł 7,00 zł 6,50 zł na stanie

Pudełko USB akrylowe
z magnetycznym zamknięciem

wymiar:
ok. 58 x 58 mm - - - brak

wymiar:
ok. 68 x 88 mm - - - brak

Pudełko kartonowe BIAŁE
uniewersalne
(wymiary 80 x 26 x 15 mm)

1,50 zł 1,30 zł 1,10 zł na stanie

Pudełko kartonowe SZARO-SREBRNE
z okienkiem i wytoczką z tworzywa sztucznego
(wymiary 90 x 48 x 21 mm)

3,00 zł 2,80 zł 2,60 zł na stanie

Eleganckie pudełko kartonowe
z pokrywką i piankowym wypełnieniem
(wymiary 98 x 63 x 22 mm) - wycięcie 
wąskie i szerkie do wyboru

CZARNE 5,00 zł 4,50 zł 4,00 zł na stanie

Białe / Czerwone / Nie-
bieskie 7,00 zł 6,00 zł 5,50 zł na stanie

Pudełko plastikowe
z białą gąbką, zamknięcie zatrzaskowe
wycięcie do małych USB - m.in. Cube, Unity, Point
(wymiary 79 x 43 x 19 mm)

4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł na stanie

Pudełko plastikowe
z białą gąbką, zamknięcie zatrzaskowe
wycięcie do standardowych pamięci USB - Colour, Twister, UME, itp.
(wymiary 79 x 43 x 19 mm)

4,50 zł 4,00 zł 3,50 zł na stanie

Pudełko karton. BIAŁE (Credit Card)
do pendrive Plastic Credit Card
(wymiary 104 x 72 x 10 mm)

2,50 zł 2,25 zł 2,00 zł brak

Pudełko plastikowe (Credit Card)
z białą gąbką, zamknięcie magnetyczne
do pendrive Plastic Credit Card
(wymiary 104 x 72 x 10 mm)

- - - brak

Pudełko metalowe
uniewersalne

4,80 zł 4,10 zł 3,90 zł na stanie

Pudełko metalowe z okienkiem
uniewersalne (wymiary 116 x 86 x 23 mm)
mini (wymiary 88 x 60 x 18 mm)

6,00 zł 5,50 zł 5,00 zł na stanie

Dodatki do pamięci USB / Konfekcjonowanie 25 100 300 termin 
realizacji

Smycz neutralna - czarna
uniewersalna, zakończona doczepianą zawieszką
(całkowita długość - ok. 43 cm)

3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł na stanie

Zawieszka z kółkiem do kluczy
zakończony karabińczykiem

3,00 zł 2,50 zł 2,00 zł na stanie

konfekcjonowanie pendrive w opakowanie standardowe 0,30 zł 0,30 zł 0,30 zł + 1-2 dni
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Ulotki
ekspres:
zamówienie złożone do godz. 11:00
wysyłka/odbiór możliwe od godz. 15:00 
(dotyczy projektów zgodnych z naszą 
specyfikacją techniczną).

re

alizacja

4h
ekspresowa

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

Ulotki A6 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 50,50 zł 55,00 zł 64,00 zł 69,00 zł 80,00 zł 85,00 zł 140,00 zł
druk 4+4 73,50 zł 80,00 zł 94,00 zł 105,00 zł 116,00 zł 130,00 zł 200,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 51,00 zł 56,00 zł 66,00 zł 72,00 zł 84,00 zł 95,00 zł 150,00 zł
druk 4+4 74,50 zł 82,00 zł 96,00 zł 108,00 zł 120,00 zł 135,00 zł 210,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 52,50 zł 59,00 zł 70,00 zł 81,00 zł 92,00 zł 105,00 zł 170,00 zł
druk 4+4 76,00 zł 84,00 zł 102,00 zł 114,00 zł 132,00 zł 150,00 zł 230,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 54,50 zł 62,00 zł 78,00 zł 90,00 zł 104,00 zł 120,00 zł 200,00 zł
druk 4+4 78,50 zł 88,00 zł 108,00 zł 126,00 zł 144,00 zł 165,00 zł 270,00 zł

zamów online:
Ulotki A6

Format A6: 105 x 148 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki DL 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 47,50 zł 53,00 zł 66,00 zł 72,00 zł 84,00 zł 95,00 zł 150,00 zł
druk 4+4 71,00 zł 80,00 zł 98,00 zł 111,00 zł 128,00 zł 145,00 zł 230,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 48,50 zł 55,00 zł 68,00 zł 78,00 zł 92,00 zł 105,00 zł 170,00 zł
druk 4+4 72,00 zł 82,00 zł 102,00 zł 117,00 zł 136,00 zł 155,00 zł 250,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 50,50 zł 58,00 zł 74,00 zł 87,00 zł 104,00 zł 120,00 zł 200,00 zł
druk 4+4 74,00 zł 85,00 zł 108,00 zł 126,00 zł 148,00 zł 170,00 zł 280,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 53,00 zł 63,00 zł 84,00 zł 99,00 zł 120,00 zł 140,00 zł 240,00 zł
druk 4+4 77,00 zł 90,00 zł 118,00 zł 138,00 zł 164,00 zł 190,00 zł 320,00 zł

zamów online:

Format DL: 99 x 210 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki DL

Ulotki A5 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 48,50 zł 56,00 zł 74,00 zł 87,00 zł 108,00 zł 125,00 zł 200,00 zł
druk 4+4 72,50 zł 85,00 zł 112,00 zł 132,00 zł 164,00 zł 190,00 zł 310,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 49,50 zł 59,00 zł 78,00 zł 93,00 zł 120,00 zł 135,00 zł 230,00 zł
druk 4+4 74,00 zł 87,00 zł 116,00 zł 138,00 zł 172,00 zł 200,00 zł 330,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 52,00 zł 64,00 zł 88,00 zł 108,00 zł 136,00 zł 160,00 zł 270,00 zł
druk 4+4 76,50 zł 92,00 zł 126,00 zł 153,00 zł 192,00 zł 225,00 zł 370,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 57,50 zł 72,00 zł 102,00 zł 129,00 zł 164,00 zł 195,00 zł 330,00 zł
druk 4+4 81,50 zł 101,00 zł 140,00 zł 174,00 zł 220,00 zł 260,00 zł 440,00 zł

zamów online:

Format A5: 148 x 210 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki A5

Ulotki A4 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 54,50 zł 72,00 zł 110,00 zł 138,00 zł 176,00 zł 205,00 zł 370,00 zł
druk 4+4 83,00 zł 109,00 zł 166,00 zł 210,00 zł 264,00 zł 315,00 zł 550,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 57,00 zł 76,00 zł 118,00 zł 150,00 zł 192,00 zł 230,00 zł 410,00 zł
druk 4+4 85,50 zł 114,00 zł 174,00 zł 222,00 zł 280,00 zł 335,00 zł 600,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 62,00 zł 86,00 zł 138,00 zł 177,00 zł 228,00 zł 275,00 zł 500,00 zł
druk 4+4 90,50 zł 124,00 zł 194,00 zł 249,00 zł 320,00 zł 380,00 zł 680,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 72,00 zł 102,00 zł 170,00 zł 222,00 zł 288,00 zł 345,00 zł 630,00 zł
druk 4+4 100,50 zł 140,00 zł 228,00 zł 294,00 zł 380,00 zł 455,00 zł 820,00 zł

zamów online:

Format A4: 210 x 297 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki A4

Ulotki 30 x 30 cm 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 61,50 zł 89,00 zł 142,00 zł 189,00 zł 240,00 zł 290,00 zł 520,00 zł
druk 4+4 95,50 zł 139,00 zł 222,00 zł 294,00 zł 372,00 zł 450,00 zł 820,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 64,50 zł 96,00 zł 154,00 zł 207,00 zł 264,00 zł 320,00 zł 580,00 zł
druk 4+4 99,00 zł 145,00 zł 234,00 zł 312,00 zł 396,00 zł 485,00 zł 880,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 71,00 zł 108,00 zł 180,00 zł 243,00 zł 312,00 zł 380,00 zł 700,00 zł
druk 4+4 105,50 zł 158,00 zł 260,00 zł 348,00 zł 448,00 zł 545,00 zł 990,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 84,00 zł 135,00 zł 228,00 zł 309,00 zł 400,00 zł 490,00 zł 900,00 zł
druk 4+4 119,00 zł 185,00 zł 310,00 zł 417,00 zł 536,00 zł 655,00 zł 1 200,00 zł

zamów online:

Format: 300 x 300 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki 30 x 30

30

30
x

Ulotki 15 x 15 cm 50 100 200 300 400 500 1.000

kreda
135g

druk 4+0 45,50 zł 51,00 zł 62,00 zł 72,00 zł 84,00 zł 95,00 zł 150,00 zł
druk 4+4 68,50 zł 77,00 zł 94,00 zł 108,00 zł 124,00 zł 140,00 zł 220,00 zł

kreda
170g

druk 4+0 46,50 zł 53,00 zł 66,00 zł 75,00 zł 88,00 zł 100,00 zł 160,00 zł
druk 4+4 69,50 zł 79,00 zł 98,00 zł 111,00 zł 132,00 zł 150,00 zł 240,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 48,50 zł 56,00 zł 72,00 zł 84,00 zł 100,00 zł 115,00 zł 190,00 zł
druk 4+4 71,00 zł 82,00 zł 104,00 zł 120,00 zł 144,00 zł 165,00 zł 270,00 zł

kreda
350g

druk 4+0 52,50 zł 62,00 zł 84,00 zł 99,00 zł 120,00 zł 140,00 zł 240,00 zł
druk 4+4 75,50 zł 88,00 zł 116,00 zł 135,00 zł 164,00 zł 190,00 zł 310,00 zł

zamów online:

Format: 150 x 150 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Ulotki 15 x 15

https://www.epromedia.pl/ulotki-A6
https://www.epromedia.pl/ulotki-DL
https://www.epromedia.pl/ulotki-A5
https://www.epromedia.pl/ulotki-A4
https://epromedia.pl/ulotki-30x30
https://www.epromedia.pl/ulotki-15x15
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Ulotki EKO na brązowych papierach KRAFT

Ulotki EKO A6 100 200 300 400 500 1.000

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+0 (czarny) 75,00 zł 84,00 zł 93,00 zł 100,00 zł 110,00 zł 170,00 zł

druk 1+1 (czarny) 106,00 zł 118,00 zł 129,00 zł 144,00 zł 155,00 zł 240,00 zł

druk 1+0 (biały) 122,00 zł 174,00 zł 225,00 zł 276,00 zł 330,00 zł 610,00 zł

druk 1+1 (biały) 201,00 zł 302,00 zł 399,00 zł 500,00 zł 600,00 zł 1 120,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 79,00 zł 90,00 zł 102,00 zł 112,00 zł 125,00 zł 200,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 113,00 zł 132,00 zł 150,00 zł 168,00 zł 185,00 zł 300,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 185,00 zł 248,00 zł 309,00 zł 372,00 zł 435,00 zł 770,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 291,00 zł 408,00 zł 519,00 zł 636,00 zł 755,00 zł 1 350,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+0 (czarny) 81,00 zł 96,00 zł 108,00 zł 124,00 zł 140,00 zł 230,00 zł

druk 1+1 (czarny) 113,00 zł 130,00 zł 147,00 zł 168,00 zł 185,00 zł 300,00 zł

druk 1+0 (biały) 128,00 zł 186,00 zł 243,00 zł 300,00 zł 360,00 zł 670,00 zł

druk 1+1 (biały) 207,00 zł 314,00 zł 417,00 zł 524,00 zł 630,00 zł 1 180,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 85,00 zł 102,00 zł 117,00 zł 136,00 zł 155,00 zł 260,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 119,00 zł 144,00 zł 168,00 zł 192,00 zł 215,00 zł 360,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 191,00 zł 260,00 zł 324,00 zł 396,00 zł 465,00 zł 820,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 298,00 zł 420,00 zł 537,00 zł 660,00 zł 780,00 zł 1 410,00 zł

A6

zamów online:
Ulotki A6

Format A6: 105 x 148 mm

druk 1+0 - jednostr. czarny lub biały

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+0 - jednostronny CMYK

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+0 - jednostronny biały+CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

Ulotki EKO A5 100 200 300 400 500 1.000

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+0 (czarny) 85,00 zł 102,00 zł 120,00 zł 160,00 zł 180,00 zł 290,00 zł

druk 1+1 (czarny) 120,00 zł 146,00 zł 171,00 zł 220,00 zł 245,00 zł 400,00 zł

druk 1+0 (biały) 171,00 zł 272,00 zł 375,00 zł 496,00 zł 600,00 zł 1 130,00 zł

druk 1+1 (biały) 296,00 zł 492,00 zł 687,00 zł 904,00 zł 1 100,00 zł 2 100,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 89,00 zł 112,00 zł 132,00 zł 176,00 zł 200,00 zł 330,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 129,00 zł 164,00 zł 198,00 zł 256,00 zł 290,00 zł 490,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 241,00 zł 358,00 zł 477,00 zł 616,00 zł 735,00 zł 1 350,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 398,00 zł 618,00 zł 840,00 zł 1 084,00 zł 1 305,00 zł 2 430,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+0 (czarny) 98,00 zł 128,00 zł 159,00 zł 212,00 zł 240,00 zł 420,00 zł

druk 1+1 (czarny) 133,00 zł 172,00 zł 210,00 zł 272,00 zł 310,00 zł 530,00 zł

druk 1+0 (biały) 185,00 zł 298,00 zł 411,00 zł 548,00 zł 660,00 zł 1 250,00 zł

druk 1+1 (biały) 310,00 zł 518,00 zł 726,00 zł 960,00 zł 1 165,00 zł 2 230,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 102,00 zł 138,00 zł 171,00 zł 228,00 zł 265,00 zł 460,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 143,00 zł 190,00 zł 237,00 zł 308,00 zł 355,00 zł 620,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 254,00 zł 386,00 zł 516,00 zł 672,00 zł 800,00 zł 1 480,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 411,00 zł 646,00 zł 879,00 zł 1 136,00 zł 1 370,00 zł 2 570,00 zł

zamów online:

Format A5: 148 x 210 mm

druk 1+0 - jednostr. czarny lub biały

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+0 - jednostronny CMYK

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+0 - jednostronny biały+CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

A5

Ulotki A5

Ulotki EKO 15 x 15 cm 100 200 300 400 500 1.000

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+0 (czarny) 79,00 zł 92,00 zł 105,00 zł 140,00 zł 150,00 zł 230,00 zł

druk 1+1 (czarny) 112,00 zł 130,00 zł 147,00 zł 188,00 zł 205,00 zł 320,00 zł

druk 1+0 (biały) 146,00 zł 222,00 zł 300,00 zł 396,00 zł 475,00 zł 880,00 zł

druk 1+1 (biały) 247,00 zł 396,00 zł 543,00 zł 716,00 zł 865,00 zł 1 630,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 84,00 zł 100,00 zł 117,00 zł 156,00 zł 175,00 zł 280,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 121,00 zł 148,00 zł 174,00 zł 224,00 zł 250,00 zł 410,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 212,00 zł 302,00 zł 393,00 zł 508,00 zł 600,00 zł 1 070,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 344,00 zł 514,00 zł 684,00 zł 876,00 zł 1 045,00 zł 1 920,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+0 (czarny) 88,00 zł 108,00 zł 129,00 zł 172,00 zł 195,00 zł 320,00 zł

druk 1+1 (czarny) 121,00 zł 148,00 zł 174,00 zł 224,00 zł 250,00 zł 410,00 zł

druk 1+0 (biały) 155,00 zł 240,00 zł 324,00 zł 432,00 zł 515,00 zł 960,00 zł

druk 1+1 (biały) 256,00 zł 414,00 zł 570,00 zł 748,00 zł 905,00 zł 1 710,00 zł

druk 4+0 (CMYK) 92,00 zł 118,00 zł 144,00 zł 192,00 zł 215,00 zł 360,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 130,00 zł 166,00 zł 201,00 zł 260,00 zł 295,00 zł 500,00 zł

druk 5+0 (biały+CMYK) 221,00 zł 320,00 zł 420,00 zł 544,00 zł 640,00 zł 1 160,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 353,00 zł 532,00 zł 711,00 zł 912,00 zł 1 090,00 zł 2 010,00 zł

zamów online:

Format: 150 x 150 mm

druk 1+0 - jednostr. czarny lub biały

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+0 - jednostronny CMYK

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+0 - jednostronny biały+CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

15
15
x

Ulotki 15 x 15

te
rm

in realizacji2-3
dni robocze

https://www.epromedia.pl/ulotki-A6
https://www.epromedia.pl/ulotki-A5
https://www.epromedia.pl/ulotki-15x15
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Ulotki składane
ekspres:
zamówienie złożone do godz. 9:00
wysyłka/odbiór możliwe od godz. 15:00 
(dotyczy projektów zgodnych z naszą 
specyfikacją techniczną).

re

alizacja

6h
ekspresowa

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

A5 do A6 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 84,50 zł 105,00 zł 146,00 zł 174,00 zł 220,00 zł 235,00 zł

kreda 170g 86,00 zł 107,00 zł 152,00 zł 180,00 zł 228,00 zł 250,00 zł

kreda 250g 89,00 zł 113,00 zł 162,00 zł 195,00 zł 248,00 zł 270,00 zł

kreda 350g 93,00 zł 120,00 zł 176,00 zł 216,00 zł 272,00 zł 300,00 zł

satyna DCP 300g 101,00 zł 135,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 328,00 zł 360,00 zł

zamów online:
Ulotki A5 do A6

format przed złożeniem:
A5 (210 x 148 mm) 

format po złożeniu:
A6 (105 x 148 mm) - składane na pół

2 x A6 do A6 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 84,50 zł 109,00 zł 160,00 zł 195,00 zł 244,00 zł 270,00 zł

kreda 170g 85,50 zł 111,00 zł 166,00 zł 204,00 zł 252,00 zł 280,00 zł

kreda 250g 88,50 zł 117,00 zł 176,00 zł 219,00 zł 272,00 zł 300,00 zł

kreda 350g 92,50 zł 124,00 zł 190,00 zł 237,00 zł 300,00 zł 335,00 zł

satyna DCP 300g 100,50 zł 139,00 zł 218,00 zł 279,00 zł 352,00 zł 395,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
2xA6 poziomo (296 x 105 mm)

format po złożeniu:
A6 (148 x 105 mm) - składane na pół

Ulotki 2xA6 do A6

A4 do A5 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 96,00 zł 131,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 324,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 99,00 zł 136,00 zł 214,00 zł 267,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

kreda 250g 104,00 zł 146,00 zł 236,00 zł 297,00 zł 380,00 zł 425,00 zł

kreda 350g 111,50 zł 161,00 zł 264,00 zł 336,00 zł 432,00 zł 485,00 zł

satyna DCP 300g 126,50 zł 190,00 zł 322,00 zł 417,00 zł 540,00 zł 605,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A4 (297 x 210 mm)

format po złożeniu:
A5 (148,5 x 210 mm) - składane na pół

Ulotki A4 do A5

A4 do DL 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 96,00 zł 131,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 324,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 99,00 zł 136,00 zł 214,00 zł 267,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

kreda 250g 104,00 zł 146,00 zł 236,00 zł 297,00 zł 380,00 zł 425,00 zł

kreda 350g 111,50 zł 161,00 zł 264,00 zł 336,00 zł 432,00 zł 485,00 zł

satyna DCP 300g 126,50 zł 190,00 zł 322,00 zł 417,00 zł 540,00 zł 605,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A4 (297 x 210 mm)

format po złożeniu:
DL (99 x 210 mm) - skł. na trzy (Z lub C)

Ulotki A4 do DL

2 x DL do DL (poziomo) 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 89,00 zł 115,00 zł 164,00 zł 204,00 zł 252,00 zł 275,00 zł

kreda 170g 91,00 zł 118,00 zł 172,00 zł 216,00 zł 264,00 zł 290,00 zł

kreda 250g 94,50 zł 125,00 zł 186,00 zł 234,00 zł 292,00 zł 320,00 zł

kreda 350g 99,50 zł 135,00 zł 204,00 zł 261,00 zł 328,00 zł 360,00 zł

satyna DCP 300g 110,00 zł 155,00 zł 244,00 zł 315,00 zł 400,00 zł 445,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
2xDL poziomo (420 x 99 mm)

format po złożeniu:
DL (210 x 99 mm) - składane na pół

2xDL do DL (poziomo)

2 x DL do DL (pionowo) 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 96,00 zł 131,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 324,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 99,00 zł 136,00 zł 214,00 zł 267,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

kreda 250g 104,00 zł 146,00 zł 236,00 zł 297,00 zł 380,00 zł 425,00 zł

kreda 350g 111,50 zł 161,00 zł 264,00 zł 336,00 zł 432,00 zł 485,00 zł

satyna DCP 300g 126,50 zł 190,00 zł 322,00 zł 417,00 zł 540,00 zł 605,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
2xDL pionowo (198 x 210 mm)

format po złożeniu:
DL (99 x 210 mm) - składane na pół

2xDL do DL (pionowo)

A4 do 10,5 x 29,7 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 96,00 zł 131,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 324,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 99,00 zł 136,00 zł 214,00 zł 267,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

kreda 250g 104,00 zł 146,00 zł 236,00 zł 297,00 zł 380,00 zł 425,00 zł

kreda 350g 111,50 zł 161,00 zł 264,00 zł 336,00 zł 432,00 zł 485,00 zł

satyna DCP 300g 126,50 zł 190,00 zł 322,00 zł 417,00 zł 540,00 zł 605,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A4 pionowo (210 x 297 mm)

format po złożeniu:
105 x 297 mm - składane na pół

Ulotki A4 do 10,5x29,7

30 x 15 do 15 x 15 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 89,50 zł 118,00 zł 180,00 zł 219,00 zł 276,00 zł 305,00 zł

kreda 170g 91,50 zł 121,00 zł 186,00 zł 228,00 zł 288,00 zł 320,00 zł

kreda 250g 95,00 zł 128,00 zł 200,00 zł 249,00 zł 316,00 zł 345,00 zł

kreda 350g 100,00 zł 138,00 zł 220,00 zł 273,00 zł 348,00 zł 390,00 zł

satyna DCP 300g 123,00 zł 183,00 zł 308,00 zł 399,00 zł 516,00 zł 580,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
300 x 150 mm

format po złożeniu:
150 x 150 mm - składane na pół

Ulotki 30x15 do 15x15

https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A5-do-A6
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-2xA6-do-A6-poziomo
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A4-do-A5
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A4-do-DL
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-2xDL-poziomo-do-DL
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-2xDL-pionowo-do-DL
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A4-do-105x297
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-30x15-do-15x15
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Ulotki składane
ekspres:
zamówienie złożone do godz. 9:00
wysyłka/odbiór możliwe od godz. 15:00 
(dotyczy projektów zgodnych z naszą 
specyfikacją techniczną).

re

alizacja

6h
ekspresowa

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

A3 do A4 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 122,00 zł 187,00 zł 314,00 zł 411,00 zł 528,00 zł 595,00 zł

kreda 170g 127,50 zł 198,00 zł 336,00 zł 438,00 zł 568,00 zł 640,00 zł

kreda 250g 138,00 zł 218,00 zł 376,00 zł 495,00 zł 644,00 zł 730,00 zł

kreda 350g 152,50 zł 247,00 zł 434,00 zł 576,00 zł 748,00 zł 850,00 zł

satyna DCP 300g 181,00 zł 304,00 zł 548,00 zł 735,00 zł 960,00 zł 1 095,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A3 (420 x 297 mm)

format po złożeniu:
A4 (210 x 297 mm) - składane na pół

Ulotki A3 do A4

2 x A4 do A4 (poziomo) 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 201,00 zł 319,00 zł 552,00 zł 732,00 zł 952,00 zł 1 085,00 zł

kreda 170g 208,50 zł 334,00 zł 582,00 zł 774,00 zł 1 004,00 zł 1 150,00 zł

kreda 250g 223,50 zł 364,00 zł 640,00 zł 858,00 zł 1 116,00 zł 1 275,00 zł

kreda 350g 244,50 zł 405,00 zł 724,00 zł 972,00 zł 1 268,00 zł 1 455,00 zł

satyna DCP 300g - - - - - -

zamów online:

format przed złożeniem:
2xA4 poziomo (594 x 210 mm)
druk w tym formacie u nas dostępny

format po złożeniu:
A4 (297 x 210 mm) - składane na pół

Ulotki 2xA4 do A4

A3 do 14 x 29,7 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 122,00 zł 187,00 zł 314,00 zł 411,00 zł 528,00 zł 595,00 zł

kreda 170g 134,00 zł 211,00 zł 362,00 zł 474,00 zł 616,00 zł 695,00 zł

kreda 250g 144,50 zł 231,00 zł 402,00 zł 534,00 zł 692,00 zł 785,00 zł

kreda 350g 159,00 zł 260,00 zł 460,00 zł 612,00 zł 800,00 zł 910,00 zł

satyna DCP 300g 188,00 zł 318,00 zł 574,00 zł 771,00 zł 1 008,00 zł 1 150,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A3 (420 x 297 mm)

format po złożeniu:
140 x 297 mm - skład. na trzy (Z lub C)

Ulotki A3 do 14x29,7

A3 do 10,5 x 29,7 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 135,00 zł 214,00 zł 366,00 zł 483,00 zł 624,00 zł 710,00 zł

kreda 170g 140,50 zł 224,00 zł 388,00 zł 513,00 zł 664,00 zł 755,00 zł

kreda 250g 151,00 zł 245,00 zł 428,00 zł 570,00 zł 740,00 zł 840,00 zł

kreda 350g 165,50 zł 274,00 zł 486,00 zł 648,00 zł 848,00 zł 965,00 zł

satyna DCP 300g 194,50 zł 331,00 zł 600,00 zł 807,00 zł 1 056,00 zł 1 210,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
A3 (420 x 297 mm)

format po złożeniu:
105 x 297 mm - skł. na cztery (harm.)

Ulotki A3 do 10,5x29,7

30 x 30 do 15 x 30 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 109,50 zł 162,00 zł 264,00 zł 342,00 zł 436,00 zł 490,00 zł

kreda 170g 113,00 zł 169,00 zł 278,00 zł 360,00 zł 460,00 zł 520,00 zł

kreda 250g 120,00 zł 183,00 zł 306,00 zł 399,00 zł 512,00 zł 580,00 zł

kreda 350g 129,50 zł 202,00 zł 344,00 zł 453,00 zł 584,00 zł 660,00 zł

satyna DCP 300g 174,50 zł 291,00 zł 522,00 zł 699,00 zł 912,00 zł 1 040,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
300 x 300 mm

format po złożeniu:
150 x 300 mm - składane na pół

Ulotki 30x30 do 15x30
format przed złożeniem:
3xA4 (630 x 297 mm)
druk w tym formacie u nas dostępny

format po złożeniu:
A4 (210 x 297 mm) - skł. na trzy (Z lub C)

3 x A4 do A4 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 213,00 zł 343,00 zł 602,00 zł 804,00 zł 1 048,00 zł 1 195,00 zł

kreda 170g 220,50 zł 357,00 zł 632,00 zł 846,00 zł 1 100,00 zł 1 260,00 zł

kreda 250g 235,50 zł 387,00 zł 690,00 zł 927,00 zł 1 212,00 zł 1 385,00 zł

kreda 350g 256,50 zł 428,00 zł 772,00 zł 1 044,00 zł 1 364,00 zł 1 565,00 zł

satyna DCP 300g - - - - - -

zamów online:
Ulotki 3xA4 do A4

60 x 30 do 30 x 30 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 209,50 zł 336,00 zł 588,00 zł 783,00 zł 1 020,00 zł 1 165,00 zł

kreda 170g 217,00 zł 350,00 zł 618,00 zł 825,00 zł 1 076,00 zł 1 230,00 zł

kreda 250g 232,00 zł 380,00 zł 676,00 zł 909,00 zł 1 184,00 zł 1 355,00 zł

kreda 350g 252,50 zł 421,00 zł 758,00 zł 1 023,00 zł 1 336,00 zł 1 535,00 zł

satyna DCP 300g - - - - - -

zamów online:

format przed złożeniem:
600 x 300 mm
druk w tym formacie u nas dostępny

format po złożeniu:
300 x 300 mm - składane na pół

Ulotki 60x30 do 30x30

2 x A5 do A5 (poziomo) 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 96,00 zł 131,00 zł 204,00 zł 255,00 zł 324,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 99,00 zł 136,00 zł 214,00 zł 267,00 zł 340,00 zł 380,00 zł

kreda 250g 104,00 zł 146,00 zł 236,00 zł 297,00 zł 380,00 zł 425,00 zł

kreda 350g 111,50 zł 161,00 zł 264,00 zł 336,00 zł 432,00 zł 485,00 zł

satyna DCP 300g 126,50 zł 190,00 zł 322,00 zł 417,00 zł 540,00 zł 605,00 zł

zamów online:

format przed złożeniem:
2xA5 poziomo (420 x 148 mm)

format po złożeniu:
A5 (210 x 148 mm) - składane na pół

Ulotki 2xA5 do A5

https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A3-do-A4
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-2xA4-poziomo-do-A4
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A3-do-140x297
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A3-do-105x297
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-30x30-do-15x30
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-3xA4-do-A4
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-60x30-do-30x30
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Ulotki składane EKO na brązowych papierach KRAFT te
rm

in realizacji3-5
dni robocze

Ulotki EKO - A5 do A6 50 100 200 300 400 500

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+1 (czarny) 89,00 zł 109,00 zł 152,00 zł 192,00 zł 236,00 zł 280,00 zł

druk 1+1 (biały) 198,50 zł 293,00 zł 490,00 zł 687,00 zł 888,00 zł 1 085,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 93,50 zł 118,00 zł 168,00 zł 219,00 zł 268,00 zł 320,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 257,50 zł 364,00 zł 588,00 zł 810,00 zł 1 036,00 zł 1 260,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+1 (czarny) 95,50 zł 121,00 zł 176,00 zł 228,00 zł 284,00 zł 340,00 zł

druk 1+1 (biały) 205,00 zł 306,00 zł 514,00 zł 723,00 zł 936,00 zł 1 145,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 100,00 zł 130,00 zł 192,00 zł 255,00 zł 316,00 zł 380,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 264,00 zł 377,00 zł 612,00 zł 846,00 zł 1 084,00 zł 1 315,00 zł

format przed złożeniem:
A5 (210 x 148 mm) 

format po złożeniu:
A6 (105 x 148 mm) - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

A5

A6

zamów online:
Ulotki A5 do A6

x  30 30 cm

x  15 30 cm

Ulotki 30x30 do 15x30

Ulotki EKO - 30 x 30 do 15 x 30 50 100 200 300 400 500

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+1 (czarny) 127,00 zł 189,00 zł 312,00 zł 435,00 zł 560,00 zł 685,00 zł

druk 1+1 (biały) 387,50 zł 683,00 zł 1 274,00 zł 1 866,00 zł 2 456,00 zł 3 050,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 143,50 zł 222,00 zł 378,00 zł 534,00 zł 692,00 zł 850,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 471,00 zł 804,00 zł 1 470,00 zł 2 136,00 zł 2 804,00 zł 3 470,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+1 (czarny) 143,00 zł 221,00 zł 376,00 zł 531,00 zł 688,00 zł 840,00 zł

druk 1+1 (biały) 404,00 zł 715,00 zł 1 338,00 zł 1 962,00 zł 2 584,00 zł 3 205,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 159,50 zł 254,00 zł 442,00 zł 630,00 zł 816,00 zł 1 005,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 487,00 zł 836,00 zł 1 534,00 zł 2 232,00 zł 2 928,00 zł 3 625,00 zł

format przed złożeniem:
300 x 300 mm

format po złożeniu:
150 x 300 mm - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:

A4

DL

Ulotki EKO - A4 do DL 50 100 200 300 400 500

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+1 (czarny) 115,00 zł 165,00 zł 266,00 zł 366,00 zł 468,00 zł 565,00 zł

druk 1+1 (biały) 288,50 zł 486,00 zł 882,00 zł 1 278,00 zł 1 676,00 zł 2 070,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 117,50 zł 170,00 zł 276,00 zł 381,00 zł 484,00 zł 590,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 357,00 zł 579,00 zł 1 022,00 zł 1 464,00 zł 1 908,00 zł 2 350,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+1 (czarny) 125,50 zł 186,00 zł 308,00 zł 429,00 zł 552,00 zł 670,00 zł

druk 1+1 (biały) 299,00 zł 508,00 zł 924,00 zł 1 341,00 zł 1 760,00 zł 2 175,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 128,00 zł 191,00 zł 318,00 zł 444,00 zł 568,00 zł 695,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 368,00 zł 600,00 zł 1 064,00 zł 1 527,00 zł 1 992,00 zł 2 455,00 zł

format przed złożeniem:
A4 (297 x 210 mm)

format po złożeniu:
DL (99 x 210 mm) - skł. na trzy (Z lub C)

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:
Ulotki A4 do DL

Ulotki EKO - 30 x 15 do 15 x 15 50 100 200 300 400 500

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+1 (czarny) 96,00 zł 127,00 zł 190,00 zł 252,00 zł 312,00 zł 375,00 zł

druk 1+1 (biały) 241,00 zł 390,00 zł 688,00 zł 984,00 zł 1 284,00 zł 1 580,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 104,50 zł 144,00 zł 222,00 zł 300,00 zł 380,00 zł 460,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 306,50 zł 475,00 zł 812,00 zł 1 149,00 zł 1 488,00 zł 1 825,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+1 (czarny) 104,00 zł 143,00 zł 222,00 zł 300,00 zł 376,00 zł 455,00 zł

druk 1+1 (biały) 249,00 zł 406,00 zł 720,00 zł 1 032,00 zł 1 348,00 zł 1 660,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 112,50 zł 160,00 zł 254,00 zł 348,00 zł 444,00 zł 535,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 314,50 zł 491,00 zł 844,00 zł 1 197,00 zł 1 548,00 zł 1 905,00 zł

format przed złożeniem:
300 x 150 mm

format po złożeniu:
150 x 150 mm - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:

x30 15cm

x15 15cm

Ulotki 30x15 do 15x15

Ulotki EKO - 2xA5 do A5 (poziomo) 50 100 200 300 400 500

brązowy 
papier EKO 
KRAFTLINER

120g

druk 1+1 (czarny) 103,00 zł 141,00 zł 216,00 zł 294,00 zł 368,00 zł 445,00 zł

druk 1+1 (biały) 285,50 zł 477,00 zł 860,00 zł 1 245,00 zł 1 628,00 zł 2 010,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 111,50 zł 158,00 zł 250,00 zł 342,00 zł 436,00 zł 525,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 354,50 zł 570,00 zł 1 000,00 zł 1 431,00 zł 1 860,00 zł 2 290,00 zł

brązowy 
karton EKO 
KRAFTLINER

300g

druk 1+1 (czarny) 115,50 zł 165,00 zł 264,00 zł 363,00 zł 464,00 zł 565,00 zł

druk 1+1 (biały) 297,50 zł 501,00 zł 908,00 zł 1 314,00 zł 1 724,00 zł 2 130,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 124,00 zł 182,00 zł 298,00 zł 414,00 zł 528,00 zł 645,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 367,00 zł 594,00 zł 1 048,00 zł 1 503,00 zł 1 956,00 zł 2 410,00 zł

format przed złożeniem:
2xA5 poziomo (420 x 148 mm)

format po złożeniu:
A5 (210 x 148 mm) - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:
Ulotki 2xA5 do A5

A5x2 A5
poziomo

https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A5-do-A6
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-30x30-do-15x30
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-A4-do-DL
https://www.epromedia.pl/ulotki-skladane-30x15-do-15x15
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Teczka A4, grzb. 5mm 100 200 300 400 500

bez
uszlachetnienia 550,00 zł 880,00 zł 1 200,00 zł 1 600,00 zł 1 950,00 zł

z uszlachetnieniem
folią błysk lub mat 610,00 zł 1 000,00 zł 1 400,00 zł 1 900,00 zł 2 350,00 zł

Teczka A5 dwubigowa - grzbiet 5 mm,
dostarczona niezłożona i niesklejona - 
do samodzielnego sklejenia.
Często wykorzystywana przez foto-
grafów na zdjęcia formatu 15x21 cm

Teczka A5 FOTO

Teczka A4

Teczki ofertowe

re
al

iza
cja ekspres3

dni robocze

te
rm

in realizacji5-7
dni roboczych

• W cenie zawarty jest koszt druku pełnokolorowego CMYK - 4+0 (zadruk stron zewnętrznych + zawijanych do wewnątrz klapek).
• Możliwość druku 4+4 (także stron wewnętrznych) - wycena indywidualna.
• Standardowo teczki drukujemy na kartonie Arktika 300g - jest to sztywniejszy papier niż standardowa kreda 350g. Wszystkie teczki możemy wydrukować także na papierach 

ozdobnych, metalizowanych, ekologicznych Kraftliner (również z wykorzystaniem druku kolorem białym oraz białym + CMYK), co pozwala uzyskać szczególnie ciekawe roz-
wiązania np. na spotkania jubileuszowe, raporty roczne, wyjątkowe okazje, itp.

Teczka A5 CD 100 200 300 400 500

bez
uszlachetnienia

2,30 zł
230,00 zł

2,00 zł
400,00 zł

1,90 zł
570,00 zł

1,80 zł
720,00 zł

1,70 zł
850,00 zł

z uszlachetnieniem
folią błysk lub mat

2,70 zł
270,00 zł

2,30 zł
460,00 zł

2,20 zł
660,00 zł

2,10 zł
840,00 zł

2,00 zł
1 000,00 zł

zamów online:

Teczka A5 jednobigowa + nacięcie na CD
dostarczana w formie sklejonej.
Idealna dla branży medycznej na 
płytę z zapisem badań oraz złożoną 
na pół kartkę A4 z opisem badania.

Teczka A5 CD

Teczka A5 składana

Teczka A5, grzb. 5mm, składana 100 200 300 400 500

bez
uszlachetnienia 270,00 zł 450,00 zł 630,00 zł 810,00 zł 990,00 zł

z uszlachetnieniem
folią błysk lub mat 330,00 zł 560,00 zł 780,00 zł 1 000,00 zł 1 200,00 zł

zamów online:

Teczka A5 dwubigowa - grzbiet 5 mm, 
nacięcie na wizytówkę, składana.
Szybki prosty samodzielny montaż, 
bezklejowy (zaczep)

Teczka A5 FOTO, grzb. 5mm 100 200 300 400 500

bez
uszlachetnienia 270,00 zł 450,00 zł 630,00 zł 810,00 zł 990,00 zł

z uszlachetnieniem
folią błysk lub mat 330,00 zł 560,00 zł 780,00 zł 1 000,00 zł 1 200,00 zł

zamów online:

zamów online:

Teczka A4 dwubigowa - grzbiet 5 mm
nacięcie na wizytówkę;
dostarczona niezłożona i niesklejona - 
do samodzielnego sklejenia.

Okładki FOTO (do zdjęć)

re
al

iza
cja ekspres3

dni robocze

te
rm

in realizacji5-7
dni roboczych

• W cenie zawarty jest koszt druku pełnokolorowego CMYK na kartonie Arktika 300g - jest to sztywniejszy papier niż standardowa kreda 
350g. Okładki możemy wydrukować także na papierach ozdobnych, metalizowanych, ekologicznych Kraftliner (również z wykorzysta-
niem druku kolorem białym oraz białym + CMYK) - kalkulacje indywidualne

Okładki FOTO 200 300 400 500 1.000

bez
uszlachetnienia 220,00 zł 270,00 zł 330,00 zł 390,00 zł 640,00 zł

z uszlachetnieniem
folią błysk lub mat 250,00 zł 300,00 zł 370,00 zł 440,00 zł 730,00 zł

zamów online:

Okładki dla fotografów do zdjęć.

dostarczona niezłożona i niesklejona - 
do samodzielnego sklejenia
Opcjonalnie możliwość sklejenia
+ 0,20 zł netto / szt

Okładki FOTO

https://epromedia.pl/teczki-A5CD
https://epromedia.pl/teczki-A5-skladane
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Plakaty
ekspres:
zamówienie złożone do godz. 11:00
wysyłka/odbiór możliwe od godz. 15:00 
(dotyczy projektów zgodnych z naszą 
specyfikacją techniczną).

re

alizacja

4h
ekspresowa

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

Plakaty A2- (640 x 310) 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 107,00 zł 175,00 zł 306,00 zł 408,00 zł 532,00 zł 610,00 zł

kreda 170g 114,00 zł 189,00 zł 336,00 zł 450,00 zł 588,00 zł 670,00 zł

kreda 250g 129,00 zł 218,00 zł 394,00 zł 531,00 zł 692,00 zł 795,00 zł

kreda 350g 149,50 zł 259,00 zł 474,00 zł 642,00 zł 844,00 zł 970,00 zł

satyna DCP 300g - - - - - -

metaliz. SREBRNY 285g 492,00 zł 937,00 zł 1 824,00 zł 2 529,00 zł 3 360,00 zł 3 885,00 zł

zamów online:

Długi format: 310 x 680 mm

Plakaty 685x305

Plakaty A3 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 75,00 zł 114,00 zł 188,00 zł 246,00 zł 316,00 zł 355,00 zł

kreda 170g 80,00 zł 124,00 zł 210,00 zł 273,00 zł 352,00 zł 400,00 zł

kreda 250g 90,50 zł 145,00 zł 250,00 zł 330,00 zł 428,00 zł 485,00 zł

kreda 350g 105,00 zł 173,00 zł 306,00 zł 408,00 zł 532,00 zł 605,00 zł

satyna DCP 300g 133,00 zł 229,00 zł 418,00 zł 564,00 zł 740,00 zł 845,00 zł

metaliz. SREBRNY 285g 344,50 zł 648,00 zł 1 252,00 zł 1 722,00 zł 2 284,00 zł 2 625,00 zł

zamów online:

Format A3: 297 x 420 mm

Plakaty A3

Plakaty A4 50 100 200 300 400 500

kreda 135g 59,00 zł 77,00 zł 118,00 zł 144,00 zł 180,00 zł 200,00 zł

kreda 170g 61,50 zł 82,00 zł 128,00 zł 156,00 zł 200,00 zł 220,00 zł

kreda 250g 67,00 zł 92,00 zł 148,00 zł 186,00 zł 236,00 zł 265,00 zł

kreda 350g 74,00 zł 107,00 zł 176,00 zł 225,00 zł 288,00 zł 325,00 zł

satyna DCP 300g 88,50 zł 135,00 zł 232,00 zł 303,00 zł 392,00 zł 445,00 zł

metaliz. SREBRNY 285g 196,50 zł 346,00 zł 652,00 zł 885,00 zł 1 168,00 zł 1 335,00 zł

zamów online:

Format A4: 210 x 297 mm

Plakaty A4

Bilety
ekspres:
zamówienie złożone do godz. 11:00
wysyłka/odbiór możliwe od godz. 15:00 
(dotyczy projektów zgodnych z naszą 
specyfikacją techniczną).

re
alizacja

4h
ekspresowa

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

Bilety 165x70

Format: 165 x 70 mm
druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny
UWAGA: Jeżeli na bilecie będą sta-
wiane pieczątki - zalecamy wybór 
papieru offset 190g

Bilety 165x70 100 200 300 400 500 1.000

kreda
170g

druk 4+0 72,00 zł 82,00 zł 87,00 zł 96,00 zł 105,00 zł 150,00 zł
druk 4+4 110,00 zł 124,00 zł 132,00 zł 144,00 zł 160,00 zł 230,00 zł

kreda
250g

druk 4+0 74,00 zł 86,00 zł 93,00 zł 104,00 zł 115,00 zł 170,00 zł
druk 4+4 113,00 zł 130,00 zł 138,00 zł 156,00 zł 170,00 zł 250,00 zł

offset
190g

druk 4+0 73,00 zł 84,00 zł 87,00 zł 100,00 zł 110,00 zł 160,00 zł
druk 4+4 111,00 zł 126,00 zł 135,00 zł 148,00 zł 165,00 zł 230,00 zł

zamów online:

Naklejki, Wlepki - papier samoprzylepny

Rozmiar 100 200 300 400 500 1.000

65 x 65 mm 94,60 zł 107,20 zł 107,80 zł 119,10 zł 130,40 zł 168,80 zł

100 x 100 mm 100,10 zł 125,20 zł 135,40 zł 160,80 zł 183,50 zł 268,80 zł

A6 (105 x 148 mm) 110,30 zł 148,00 zł 170,00 zł 204,00 zł 240,80 zł 381,40 zł

kółka f 65 217,50 zł 230,10 zł 218,40 zł 229,70 zł 241,00 zł 267,10 zł

kółka f 90 230,10 zł 255,20 zł 252,40 zł 277,80 zł 300,50 zł 372,80 zł

93 x 93 mm (zaokrąglone narożniki) 230,10 zł 255,20 zł 252,40 zł 277,80 zł 300,50 zł 372,80 zł

zamów online:
Naklejki / wlepki

Różne formaty do wyboru.
Możliwość druku także innych 
rozmiarów / kształtów - kalkulacje 
indywidualne.

Papier samoprzylepny.
Zadruk full kolor CMYK

Naklejki cięte dostarczane przycię-
tej do wybanego formatu.
Naklejki kształtowe dostarczona w 
postaci naciętych arkuszy.

65

65
x 100

100
x

105

148
x

93

93
xf 90

f 65

naklejki cięte naklejki kształtowe

naklejki
cięte:

te
rm

in realizacji1-2
dni robocze

naklejki
kształtowe:

te
rm

in realizacji5-7
dni roboczych

https://www.epromedia.pl/plakaty-305x685
https://www.epromedia.pl/plakaty-A3
https://www.epromedia.pl/plakaty-A4
https://epromedia.pl/naklejki-wlepki
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Dyplomy, certyfikaty A4 kreda 250g
kreda 350g

te
rm

in realizacji1-2
dni robocze

pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żywno-
ścią, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 147,00 zł 240,00 zł 321,00 zł 416,00 zł 495,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 494,00 zł 810,00 zł 1 116,00 zł 1 432,00 zł 1 740,00 zł

SERIA PRESTIGE
dyplomy drukowane w 
pełnym kolorze CMYK lub w 
połączeniu druku kolorem 
białym + full kolor CMYK 
na wyszukanych podłożach 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 100 200 300 400 500

P11 - ICEBLINK kremowe płótno 250g 282,00 zł 506,00 zł 723,00 zł 948,00 zł 1 160,00 zł

P15 - ICEBLINK biały, jasne płótno 250g 282,00 zł 506,00 zł 723,00 zł 948,00 zł 1 160,00 zł

P14 - KEAYKOLOUR Embossed skóra, kość słoniowa 300g 430,00 zł 798,00 zł 1 158,00 zł 1 528,00 zł 1 890,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL perłowy 285g 522,00 zł 982,00 zł 1 431,00 zł 1 892,00 zł 2 340,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ metalizowany 285g 522,00 zł 982,00 zł 1 431,00 zł 1 892,00 zł 2 340,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO metalizowany 285g 522,00 zł 982,00 zł 1 431,00 zł 1 892,00 zł 2 340,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO metalizowany 285g - druk CMYK 614,00 zł 1 164,00 zł 1 704,00 zł 2 256,00 zł 2 795,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO metalizowany 285g - dr biały+CMYK 936,00 zł 1 714,00 zł 2 481,00 zł 3 260,00 zł 4 030,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 999,00 zł 1 838,00 zł 2 667,00 zł 3 508,00 zł 4 335,00 zł

P42 - STARDREAM ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 936,00 zł 1 714,00 zł 2 481,00 zł 3 260,00 zł 4 030,00 zł

Dyplomy, certyf. A4

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500

kreda 250g 106,00 zł 170,00 zł 213,00 zł 272,00 zł 305,00 zł

kreda 350g 122,00 zł 202,00 zł 258,00 zł 332,00 zł 370,00 zł

kreda 350g + folia mat + lakier wybiórczy 335,00 zł 548,00 zł 705,00 zł 904,00 zł 1 020,00 zł

Format: A4 (297 x 210 mm)

zamów online:

Dodatkowe możliwości w druku dyplomów, certyfikatów
• Druk kolorem białym lub druk kolorem białym i pełnym kolorem CMYK. Można to wykorzystać na ciemnych papierach ozdobnych, fakturowanych, metalizowanych. Ta 

technika pozwalają uzyskać niepowtarzalne i trudne do podrobienia efekty graficzne. Ograniczeniem jest tylko wyobraźnia osoby wykonującej projekt graficzny.

• Lakier wybiórczy - możliwość druku lakierem dowolnego wzoru na dyplomach / certyfikatach, widocznego pod światło i/lub lakierującego niektóre elementy grafiki.

• Personalizacja - druk danych  zmiennych - imion, nazwisk, firm, numerów dokumentu, itp.

Dyplomy, certyfikaty A3 kreda 250g
kreda 350g

te
rm

in realizacji1-2
dni robocze

pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żywno-
ścią, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 239,00 zł 414,00 zł 558,00 zł 724,00 zł 845,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 804,00 zł 1 420,00 zł 1 935,00 zł 2 520,00 zł 2 945,00 zł

SERIA PRESTIGE
dyplomy drukowane w 
pełnym kolorze CMYK lub w 
połączeniu druku kolorem 
białym + full kolor CMYK 
na wyszukanych podłożach 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 100 200 300 400 500

P11 - ICEBLINK kremowe płótno 250g 506,00 zł 946,00 zł 1 314,00 zł 1 732,00 zł 2 035,00 zł

P15 - ICEBLINK biały, jasne płótno 250g 506,00 zł 946,00 zł 1 314,00 zł 1 732,00 zł 2 035,00 zł

P14 - KEAYKOLOUR Embossed skóra, kość słoniowa 300g 798,00 zł 1 526,00 zł 2 142,00 zł 2 836,00 zł 3 340,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL perłowy 285g 981,00 zł 1 890,00 zł 2 661,00 zł 3 524,00 zł 4 155,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ biały metalizowany 285g 981,00 zł 1 890,00 zł 2 661,00 zł 3 524,00 zł 4 155,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO metalizowany 285g 981,00 zł 1 890,00 zł 2 661,00 zł 3 524,00 zł 4 155,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO metalizowany 285g - druk CMYK 1 164,00 zł 2 254,00 zł 3 177,00 zł 4 212,00 zł 4 970,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO metalizowany 285g - dr biały+CMYK 1 713,00 zł 3 258,00 zł 4 563,00 zł 6 032,00 zł 7 105,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 1 837,00 zł 3 506,00 zł 4 917,00 zł 6 500,00 zł 7 660,00 zł

P42 - STARDREAM ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 1 713,00 zł 3 258,00 zł 4 563,00 zł 6 032,00 zł 7 105,00 zł

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500

kreda 250g 170,00 zł 292,00 zł 387,00 zł 500,00 zł 570,00 zł

kreda 350g 202,00 zł 356,00 zł 474,00 zł 616,00 zł 705,00 zł

kreda 350g + folia mat + lakier wybiórczy 524,00 zł 920,00 zł 1 230,00 zł 1 600,00 zł 1 830,00 zł

Format: A3 (420 x 297 mm)

zamów online:
Dyplomy, certyf. A3
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Wizytówki kreda 350g
(bez uszlachetnienia)

te
rm

in realizacji1-2
dni robocze

pozostałe
opcje:

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

Wizytówki standard

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500 1.000

kreda 350g
druk 4+0 64,00 zł 82,00 zł 90,00 zł 108,00 zł 125,00 zł 190,00 zł

druk 4+4 91,00 zł 112,00 zł 120,00 zł 140,00 zł 155,00 zł 230,00 zł

kreda 350g + FOLIA
błysk lub mat

druk 4+0 102,00 zł 132,00 zł 150,00 zł 176,00 zł 200,00 zł 310,00 zł

druk 4+4 145,00 zł 190,00 zł 216,00 zł 260,00 zł 295,00 zł 470,00 zł

kreda 350g + FOLIA MAT
+ LAKIER WYBIÓRCZY

druk 4L+0 160,00 zł 202,00 zł 225,00 zł 264,00 zł 300,00 zł 460,00 zł

druk 4L+4L 222,00 zł 276,00 zł 303,00 zł 356,00 zł 400,00 zł 600,00 zł

zamów online:

Format:
90 x 50 mm lub 85 x 55 mm

druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny

Wizytówki składane

Wizytówki składane

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500 1.000

kreda
350g

135x50 składane do 90x50 119,00 zł 150,00 zł 168,00 zł 200,00 zł 230,00 zł 350,00 zł

180x50 składane do 90x50 132,00 zł 182,00 zł 216,00 zł 260,00 zł 310,00 zł 500,00 zł

90x100 składane do 90x50 113,00 zł 142,00 zł 162,00 zł 192,00 zł 220,00 zł 340,00 zł

zamów online:

Formaty do wyboru.
Wizytówki cięte, bigowane, do-
starczane w postaci niezłożonej.

SERIA EKO KRAFTLINER 100 200 300 400 500 1.000

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk białym)

druk B+0 88,00 zł 122,00 zł 144,00 zł 176,00 zł 200,00 zł 330,00 zł

druk B+B 137,00 zł 190,00 zł 222,00 zł 272,00 zł 310,00 zł 510,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk CMYK)

druk 4+0 70,00 zł 90,00 zł 99,00 zł 120,00 zł 135,00 zł 210,00 zł

druk 4+4 101,00 zł 124,00 zł 135,00 zł 156,00 zł 175,00 zł 260,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk biały + CMYK)

druk B4+0 132,00 zł 170,00 zł 189,00 zł 224,00 zł 255,00 zł 400,00 zł

druk B4+B4 210,00 zł 294,00 zł 345,00 zł 424,00 zł 490,00 zł 820,00 zł

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żyw-
nością, itp.

SERIA PRESTIGE 100 200 300 400 500 1.000

P14 - KEAYKOLOUR Embossed
skóra, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - - 174,00 zł 216,00 zł 250,00 zł 420,00 zł

druk 4+4 - - 213,00 zł 260,00 zł 295,00 zł 480,00 zł

P21 - CONQUEROR CONTOUR
kość słoniowa 300g

druk 4+0 - - - - 330,00 zł 570,00 zł

druk 4+4 - - - - 375,00 zł 630,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO
metalizowany 285g

druk 4+0 112,00 zł 164,00 zł 195,00 zł 244,00 zł 285,00 zł 480,00 zł

druk 4+4 147,00 zł 202,00 zł 234,00 zł 288,00 zł 330,00 zł 540,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL
opalizujący perłowy 285g

druk 4+0 112,00 zł 164,00 zł 195,00 zł 244,00 zł 285,00 zł 480,00 zł

druk 4+4 147,00 zł 202,00 zł 234,00 zł 288,00 zł 330,00 zł 540,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ
biały metalizowany 285g

druk 4+0 112,00 zł 164,00 zł 195,00 zł 244,00 zł 285,00 zł 480,00 zł

druk 4+4 147,00 zł 202,00 zł 234,00 zł 288,00 zł 330,00 zł 540,00 zł

P20 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - - 174,00 zł 216,00 zł 250,00 zł 420,00 zł

druk 4+4 - - 213,00 zł 260,00 zł 295,00 zł 480,00 zł

SERIA PRESTIGE
wizytówki drukowane w 
pełnym kolorze CMYK na 
wyszukanych podłożach 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE WHITE 100 200 300 400 500 1.000

P30 - DALI granatowy
drobne prążki 285g

druk B+0 - - 270,00 zł 328,00 zł 380,00 zł 620,00 zł

druk B4+0 - - 339,00 zł 408,00 zł 465,00 zł 740,00 zł

P34 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, czerwony 300g

druk B+0 - - 270,00 zł 328,00 zł 380,00 zł 620,00 zł

druk B4+0 - - 339,00 zł 408,00 zł 465,00 zł 740,00 zł

P35 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, błlękit królewski 300g

druk B+0 - - 270,00 zł 328,00 zł 380,00 zł 620,00 zł

druk B4+0 - - 339,00 zł 408,00 zł 465,00 zł 740,00 zł

P41 - STARDREAM MIEDŹ
miedziany, metalizowany 285g

druk B+0 - - 327,00 zł 404,00 zł 465,00 zł 780,00 zł

druk B4+0 - - 399,00 zł 484,00 zł 555,00 zł 900,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI
granatowy, metalizowany 285g

druk B+0 - - 327,00 zł 404,00 zł 465,00 zł 780,00 zł

druk B4+0 - - 399,00 zł 484,00 zł 555,00 zł 900,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO
złoty, metalizowany 285g

druk B+0 - - 312,00 zł 380,00 zł 440,00 zł 730,00 zł

druk B4+0 - - 384,00 zł 464,00 zł 530,00 zł 860,00 zł

SERIA PRESTIGE WHITE
wizytówki drukowane 
na ciemnych papierach 
ozdobnych (fakturowanych, 
metalizowanych, itp.)
B+0 - druk kolorem białym
B4+0 - druk biały + CMYK
Możliwość takze druku 
obustronnego - kalkulacje 
indywidualne
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

https://www.epromedia.pl/wizytowki-standardowe
https://www.epromedia.pl/wizytowki-skladane
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Papier firmowy A5 pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

SERIA PRESTIGE
- papiery firmowe drukowane na 
wyszukanych podłożach (fakturowa-
nych, żeberkowanych, przetłaczanych, 
z wtrąceniami, ze znakami wodnymi) 
- idealna propozycja dla oczekujących 
prestiżowych rozwiązań Klientów - m.in. 
kancelarii prawnych, notarialnych, biur 
architektonicznych, dużych firm, itp.

SERIA PRESTIGE 100 200 300 400 500 1.000

P11 - ICEBLINK biały, jasne płótno 90g - - - - 205,00 zł 320,00 zł

P71 - RIVES Laid biały, jasny 90g, żeberkowany - - - - 260,00 zł 420,00 zł

P73 - RIVES Laid kość słoniowa 90g, żeberkowany - - - - 260,00 zł 420,00 zł

P79 - CONQUEROR Laid kość słon. 120g, żeberk. - - - - 405,00 zł 690,00 zł

papiery 
offsetowe:

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500 1.000

offset 90g 61,00 zł 78,00 zł 87,00 zł 112,00 zł 125,00 zł 200,00 zł

offset 120g 62,00 zł 82,00 zł 93,00 zł 116,00 zł 135,00 zł 210,00 zł

satynowany DCP 120g 68,00 zł 92,00 zł 108,00 zł 140,00 zł 160,00 zł 260,00 zł

Format: A5 (210 x 148 mm)

zamów online:
Papier firmowy A5

SERIA PRESTIGE
- papiery firmowe drukowane na 
wyszukanych podłożach (fakturowa-
nych, żeberkowanych, przetłaczanych, 
z wtrąceniami, ze znakami wodnymi) 
- idealna propozycja dla oczekujących 
prestiżowych rozwiązań Klientów - m.in. 
kancelarii prawnych, notarialnych, biur 
architektonicznych, dużych firm, itp.

SERIA PRESTIGE 100 200 300 400 500 1.000

P11 - ICEBLINK biały, jasne płótno 90g - - 228,00 zł 288,00 zł 340,00 zł 580,00 zł

P71 - RIVES Laid biały, jasny 90g, żeberkowany - - 294,00 zł 372,00 zł 450,00 zł 780,00 zł

P73 - RIVES Laid kość słoniowa 90g, żeberkowany - - 294,00 zł 372,00 zł 450,00 zł 780,00 zł

P79 - CONQUEROR Laid kość słon. 120g, żeberk. - - 465,00 zł 604,00 zł 740,00 zł 1 310,00 zł

Papier firmowy A4 pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

papiery 
offsetowe:

te
rm

in realizacji1
dzień roboczy

Papier firmowy A4

Rodzaj papieru 100 200 300 400 500 1.000

offset 90g 76,00 zł 114,00 zł 138,00 zł 172,00 zł 205,00 zł 350,00 zł

offset 120g 79,00 zł 120,00 zł 147,00 zł 184,00 zł 220,00 zł 370,00 zł

satynowany DCP 120g 91,00 zł 144,00 zł 180,00 zł 228,00 zł 275,00 zł 470,00 zł

Format: A4 (297 x 210 mm)

zamów online:

Bloczki, notesy te
rm

in realizacji2-3
dni roboczePapier offset 90g, wszystkie karty - druk full kolor CMYK, plecki karton, klejenie w bloczki, 

Bloczki 10x10

Bloczki 10 x 10 20 50 100

25 kart + plecki 122,20 zł 181,00 zł 250,00 zł

50 kart + plecki 162,00 zł 268,50 zł 405,00 zł

100 kart + plecki 233,60 zł 451,50 zł 722,00 zł

zamów online: Bloczki 15x15

Bloczki 15 x 15 20 50 100

25 kart + plecki 160,80 zł 280,00 zł 412,00 zł

50 kart + plecki 230,80 zł 453,00 zł 717,00 zł

100 kart + plecki 370,80 zł 807,00 zł 1 333,00 zł

zamów online:

Bloczki 7 x 16 40 60 100

25 kart + plecki 191,60 zł 231,60 zł 301,00 zł

50 kart + plecki 273,60 zł 358,20 zł 496,00 zł

100 kart + plecki 447,20 zł 611,40 zł 896,00 zł

zamów online: Bloczki 7x16

Bloczki A5 20 50 100

25 kart + plecki 209,80 zł 378,50 zł 574,00 zł

50 kart + plecki 318,00 zł 640,50 zł 1 037,00 zł

100 kart + plecki 528,60 zł 1 169,50 zł 1 959,00 zł

zamów online: Bloczki A5

Bloczki A6 20 50 100

25 kart + plecki 139,20 zł 230,50 zł 336,00 zł

50 kart + plecki 194,80 zł 366,50 zł 569,00 zł

100 kart + plecki 306,20 zł 639,50 zł 1 043,00 zł

zamów online: Bloczki A6

Bloczki DL 20 50 100

25 kart + plecki 164,00 zł 285,00 zł 420,00 zł

50 kart + plecki 235,60 zł 462,00 zł 732,00 zł

100 kart + plecki 378,80 zł 824,50 zł 1 362,00 zł

zamów online: Bloczki DL

Bloczki 7 x 8 60 125 190

25 kart + plecki 165,60 zł 241,25 zł 296,40 zł

50 kart + plecki 228,60 zł 373,75 zł 482,60 zł

100 kart + plecki 355,20 zł 637,50 zł 858,80 zł

zamów online: Bloczki 7x8

Bloczki A4 10 30 50

25 kart + plecki 312,60 zł 631,00 zł 1 021,00 zł

50 kart + plecki 513,60 zł 1 135,50 zł 1 900,00 zł

100 kart + plecki 915,80 zł 2 140,50 zł 3 659,00 zł

zamów online: Bloczki A4

https://epromedia.pl/papier-firmowy-A5
https://www.epromedia.pl/papier-firmowy-A4
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-10x10
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-15x15
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-7x16
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-A5
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-A6
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-DL
https://epromedia.pl/notesy-bloczki-7x8
https://epromedia.pl/notesy-bloczki-A4
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Broszury, instrukcje, materiały szkoleniowe re
al

iza
cja ekspres2

dni robocze

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

Broszury A5
(pion lub poziom)

50 100 200 300 400 500 50 100 200 300 400 500

ilość stron okładka full kolor 4+4, środki druk czarno-biały 1+1 wszystkie strony druk full kolor 4+4

8 str. 157,50 zł 257,00 zł 454,00 zł 606,00 zł 792,00 zł 900,00 zł 166,00 zł 273,00 zł 486,00 zł 651,00 zł 848,00 zł 965,00 zł

12 str. 184,00 zł 310,00 zł 562,00 zł 756,00 zł 988,00 zł 1 130,00 zł 200,00 zł 341,00 zł 622,00 zł 840,00 zł 1 100,00 zł 1 255,00 zł

16 str. 211,50 zł 364,00 zł 670,00 zł 906,00 zł 1 188,00 zł 1 360,00 zł 234,50 zł 409,00 zł 758,00 zł 1 029,00 zł 1 352,00 zł 1 550,00 zł

20 str. 238,50 zł 418,00 zł 778,00 zł 1 056,00 zł 1 388,00 zł 1 590,00 zł 268,00 zł 476,00 zł 894,00 zł 1 218,00 zł 1 604,00 zł 1 840,00 zł

24 str. 265,00 zł 472,00 zł 884,00 zł 1 206,00 zł 1 588,00 zł 1 820,00 zł 301,50 zł 544,00 zł 1 030,00 zł 1 407,00 zł 1 856,00 zł 2 130,00 zł

28 str. 291,50 zł 525,00 zł 992,00 zł 1 356,00 zł 1 788,00 zł 2 050,00 zł 335,50 zł 612,00 zł 1 164,00 zł 1 596,00 zł 2 108,00 zł 2 420,00 zł

zamów online: Broszury A5Format po obróbce: A5 pionowo (148x210 mm) lub A5 poziomo (210x148 mm)

W kalkulacjach broszur uwzględniono druk na papierze kredowym 135g.
Jeśli potrzebujesz druku na innym papierze, lub okładka na sztywniejszym papierze, środkowe strony na cieńszym - kalkulacje indywidualne.
Mamy możliwość uszlachetnienia okładek (folia błysk, mat, aksamitna Soft Touch lub folia mat + lakier wybiórczy) - kalkulacje indywidualne.

Broszury 15x15 50 100 200 300 400 500 50 100 200 300 400 500

ilość stron okładka full kolor 4+4, środki druk czarno-biały 1+1 wszystkie strony druk full kolor 4+4

8 str. 145,50 zł 233,00 zł 408,00 zł 543,00 zł 704,00 zł 800,00 zł 152,50 zł 247,00 zł 436,00 zł 579,00 zł 752,00 zł 860,00 zł

12 str. 166,50 zł 275,00 zł 492,00 zł 660,00 zł 860,00 zł 980,00 zł 180,00 zł 302,00 zł 546,00 zł 735,00 zł 960,00 zł 1 095,00 zł

16 str. 188,00 zł 318,00 zł 578,00 zł 777,00 zł 1 016,00 zł 1 160,00 zł 208,50 zł 358,00 zł 658,00 zł 888,00 zł 1 168,00 zł 1 335,00 zł

20 str. 209,00 zł 360,00 zł 662,00 zł 894,00 zł 1 176,00 zł 1 340,00 zł 236,00 zł 413,00 zł 768,00 zł 1 044,00 zł 1 372,00 zł 1 570,00 zł

24 str. 230,00 zł 402,00 zł 746,00 zł 1 011,00 zł 1 332,00 zł 1 525,00 zł 263,50 zł 469,00 zł 880,00 zł 1 200,00 zł 1 580,00 zł 1 810,00 zł

28 str. 251,00 zł 444,00 zł 830,00 zł 1 128,00 zł 1 488,00 zł 1 705,00 zł 291,50 zł 525,00 zł 992,00 zł 1 353,00 zł 1 788,00 zł 2 050,00 zł

zamów online:Format po obróbce: 150 x 150 mm Broszury 15x15

15 x 15

Broszury 30x16 50 100 200 300 400 500 50 100 200 300 400 500

ilość stron okładka full kolor 4+4, środki druk czarno-biały 1+1 wszystkie strony druk full kolor 4+4

8 str. 195,00 zł 331,00 zł 604,00 zł 813,00 zł 1 068,00 zł 1 220,00 zł 208,50 zł 358,00 zł 658,00 zł 888,00 zł 1 168,00 zł 1 335,00 zł

12 str. 236,50 zł 416,00 zł 772,00 zł 1 050,00 zł 1 380,00 zł 1 580,00 zł 263,50 zł 469,00 zł 880,00 zł 1 200,00 zł 1 580,00 zł 1 810,00 zł

16 str. 279,00 zł 500,00 zł 942,00 zł 1 284,00 zł 1 696,00 zł 1 945,00 zł 319,50 zł 581,00 zł 1 102,00 zł 1 509,00 zł 1 992,00 zł 2 290,00 zł

20 str. 321,00 zł 584,00 zł 1 110,00 zł 1 521,00 zł 2 008,00 zł 2 305,00 zł 375,00 zł 692,00 zł 1 326,00 zł 1 818,00 zł 2 408,00 zł 2 765,00 zł

24 str. 363,50 zł 669,00 zł 1 280,00 zł 1 755,00 zł 2 320,00 zł 2 665,00 zł 431,00 zł 803,00 zł 1 548,00 zł 2 127,00 zł 2 820,00 zł 3 240,00 zł

28 str. 405,50 zł 753,00 zł 1 448,00 zł 1 989,00 zł 2 636,00 zł 3 030,00 zł 486,00 zł 914,00 zł 1 770,00 zł 2 439,00 zł 3 232,00 zł 3 720,00 zł

zamów online: Broszury 16 x 30Format po obróbce: 16 x 30 cm (160 x 300 mm)
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Broszury, instrukcje, materiały szkoleniowe re
al

iza
cja ekspres2

dni robocze

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczychW kalkulacjach broszur uwzględniono druk na papierze kredowym 135g.

Jeśli potrzebujesz druku na innym papierze, lub okładka na sztywniejszym papierze, środkowe strony na cieńszym - kalkulacje indywidualne.
Mamy możliwość uszlachetnienia okładek (folia błysk, mat, aksamitna Soft Touch lub folia mat + lakier wybiórczy) - kalkulacje indywidualne.

Broszury A4 pion 50 100 200 300 400 500 50 100 200 300 400 500

ilość str. okładka full kolor 4+4, środki druk czarno-biały 1+1 wszystkie strony druk full kolor 4+4

8 str. 218,50 zł 378,00 zł 696,00 zł 942,00 zł 1 240,00 zł 1 415,00 zł 232,00 zł 405,00 zł 750,00 zł 1 017,00 zł 1 340,00 zł 1 535,00 zł

12 str. 271,50 zł 485,00 zł 912,00 zł 1 242,00 zł 1 640,00 zł 1 880,00 zł 299,00 zł 539,00 zł 1 020,00 zł 1 392,00 zł 1 836,00 zł 2 110,00 zł

16 str. 326,00 zł 593,00 zł 1 126,00 zł 1 542,00 zł 2 040,00 zł 2 340,00 zł 366,50 zł 673,00 zł 1 288,00 zł 1 767,00 zł 2 336,00 zł 2 685,00 zł

20 str. 379,00 zł 700,00 zł 1 342,00 zł 1 842,00 zł 2 436,00 zł 2 800,00 zł 433,00 zł 808,00 zł 1 556,00 zł 2 142,00 zł 2 836,00 zł 3 260,00 zł

24 str. 433,50 zł 808,00 zł 1 556,00 zł 2 142,00 zł 2 836,00 zł 3 260,00 zł 500,50 zł 942,00 zł 1 826,00 zł 2 514,00 zł 3 336,00 zł 3 835,00 zł

28 str. 487,00 zł 915,00 zł 1 772,00 zł 2 442,00 zł 3 236,00 zł 3 720,00 zł 567,50 zł 1 076,00 zł 2 094,00 zł 2 889,00 zł 3 832,00 zł 4 410,00 zł

zamów online: Broszury A4 pionowoFormat po obróbce: A4 pionowo (210 x 297 mm)

Broszury A4 poziom 50 100 200 300 400 500 50 100 200 300 400 500

ilość str. okładka full kolor 4+4, środki druk czarno-biały 1+1 wszystkie strony druk full kolor 4+4

8 str. 384,50 zł 659,00 zł 1 210,00 zł 1 641,00 zł 2 156,00 zł 2 480,00 zł 384,50 zł 659,00 zł 1 210,00 zł 1 641,00 zł 2 156,00 zł 2 480,00 zł

12 str. 500,50 zł 893,00 zł 1 676,00 zł 2 295,00 zł 3 028,00 zł 3 490,00 zł 500,50 zł 893,00 zł 1 676,00 zł 2 295,00 zł 3 028,00 zł 3 490,00 zł

16 str. 617,50 zł 1 126,00 zł 2 142,00 zł 2 949,00 zł 3 896,00 zł 4 500,00 zł 617,50 zł 1 126,00 zł 2 142,00 zł 2 949,00 zł 3 896,00 zł 4 500,00 zł

20 str. 734,00 zł 1 359,00 zł 2 608,00 zł 3 603,00 zł 4 768,00 zł 5 510,00 zł 734,00 zł 1 359,00 zł 2 608,00 zł 3 603,00 zł 4 768,00 zł 5 510,00 zł

24 str. 851,00 zł 1 593,00 zł 3 076,00 zł 4 254,00 zł 5 640,00 zł 6 520,00 zł 851,00 zł 1 593,00 zł 3 076,00 zł 4 254,00 zł 5 640,00 zł 6 520,00 zł

28 str. 967,00 zł 1 826,00 zł 3 542,00 zł 4 908,00 zł 6 508,00 zł 7 535,00 zł 967,00 zł 1 826,00 zł 3 542,00 zł 4 908,00 zł 6 508,00 zł 7 535,00 zł

zamów online: Broszury A4 poziomoFormat po obróbce: A4 poziomo (297 x 210 mm)

Zakładki do książek / Linijki
Druk na sztywnym kartonie białym lub brązowym lub grubym papierze kredowym. Opcjonalna możliwość uszlachetnienia folią błysk 
lub mat. Na kartonie ekologicznym druk z wykorzystaniem koloru białego lub bialego + CMYK.

50 x 150 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 90,00 zł 102,00 zł 105,00 zł 116,00 zł 125,00 zł 170,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 115,00 zł 140,00 zł 153,00 zł 176,00 zł 200,00 zł 300,00 zł

Kreda 350g
4+4 (CMYK) 91,00 zł 102,00 zł 108,00 zł 120,00 zł 130,00 zł 170,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 131,00 zł 170,00 zł 195,00 zł 232,00 zł 270,00 zł 420,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (biały) 183,00 zł 226,00 zł 252,00 zł 300,00 zł 340,00 zł 520,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 266,00 zł 322,00 zł 354,00 zł 412,00 zł 465,00 zł 690,00 zł

zamów online:
Zakładki, Linijki

druk 1+1 - obustronny biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

folia błysk lub mat to wyboru
kreda 350g: obustronna
karton Arktika: jednostronna

50 x 200 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 93,00 zł 116,00 zł 129,00 zł 148,00 zł 170,00 zł 260,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 119,00 zł 154,00 zł 177,00 zł 212,00 zł 245,00 zł 390,00 zł

Kreda 350g
4+4 (CMYK) 95,00 zł 120,00 zł 132,00 zł 156,00 zł 180,00 zł 270,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 135,00 zł 186,00 zł 222,00 zł 268,00 zł 315,00 zł 520,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (biały) 219,00 zł 312,00 zł 372,00 zł 460,00 zł 545,00 zł 910,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 329,00 zł 460,00 zł 549,00 zł 672,00 zł 795,00 zł 1 310,00 zł

zamów online:
Zakładki, Linijki

druk 1+1 - obustronny biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

folia błysk lub mat to wyboru
kreda 350g: obustronna
karton Arktika: jednostronna



36www.promedia.pl cennik ważny od 31 marca 2023 roku do momentu wprowadzenia nowego. Wszystkie podane ceny nie zawierają podatku VAT. 
Orientacyjne terminy realizacji określone są w dniach roboczych - więcej informacji na temat terminów realizacji - str. 46

PROMEDIA.PL 90-613 Łódź, ul. Gdańska 91, e-mail: info@promedia.pl
infolinia: 884-886-884 (pn.-pt. 9:30 - 16:30), tel. biuro: 42-636-48-28

Metki do ubrań, etykiety, zawieszki, cenówki ...

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

Kilkadziesiat kształtów do wyboru. Dodatkowo możliwość przygotowania nowego wzoru zgodnie z indywiduanymi potrzebami. Druk na: papierach standar-
dowych, brązowym kartonie ekologicznym Kraftliner 300g, papierach metalizowanych, perłowych, ozdobnych, fakturowanych. Na ciemnych papierach w 
ofercie druk z wykorzystaniem koloru białego.

Metki A - SERIA EKO KRAFTLINER 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem czarnym)

druk 1+0 - 270,00 zł 300,00 zł 360,00 zł 400,00 zł 400,00 zł
druk 1+1 - 360,00 zł 420,00 zł 480,00 zł 520,00 zł 550,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem białym)

druk B+0 - 530,00 zł 720,00 zł 900,00 zł 1 080,00 zł 1 200,00 zł
druk B+B - 810,00 zł 1 140,00 zł 1 470,00 zł 1 800,00 zł 2 000,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk full kolor CMYK)

druk 4+0 - 280,00 zł 340,00 zł 390,00 zł 440,00 zł 450,00 zł
druk 4+4 - 380,00 zł 460,00 zł 540,00 zł 600,00 zł 650,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk biały + CMYK)

druk B4+0 - 630,00 zł 840,00 zł 1 050,00 zł 1 240,00 zł 1 400,00 zł
druk B4+B4 - 950,00 zł 1 300,00 zł 1 680,00 zł 2 040,00 zł 2 250,00 zł

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żyw-
nością, itp.

Metki A - SERIA PRESTIGE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P14 - KEAYKOLOUR Embossed
skóra, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 490,00 zł 680,00 zł 870,00 zł 1 080,00 zł 1 200,00 zł
druk 4+4 - 620,00 zł 860,00 zł 1 080,00 zł 1 320,00 zł 1 450,00 zł

P21 - CONQUEROR CONTOUR
kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 660,00 zł 960,00 zł 1 260,00 zł 1 560,00 zł 1 750,00 zł
druk 4+4 - 800,00 zł 1 160,00 zł 1 500,00 zł 1 840,00 zł 2 100,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO
metalizowany 285g

druk 4+0 - 560,00 zł 800,00 zł 1 050,00 zł 1 280,00 zł 1 450,00 zł
druk 4+4 - 700,00 zł 980,00 zł 1 260,00 zł 1 560,00 zł 1 750,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL
opalizujący perłowy 285g

druk 4+0 - 560,00 zł 800,00 zł 1 050,00 zł 1 280,00 zł 1 450,00 zł
druk 4+4 - 700,00 zł 980,00 zł 1 260,00 zł 1 560,00 zł 1 750,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ
biały metalizowany 285g

druk 4+0 - 560,00 zł 800,00 zł 1 050,00 zł 1 280,00 zł 1 450,00 zł
druk 4+4 - 700,00 zł 980,00 zł 1 260,00 zł 1 560,00 zł 1 750,00 zł

P20 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 490,00 zł 680,00 zł 870,00 zł 1 080,00 zł 1 200,00 zł
druk 4+4 - 620,00 zł 860,00 zł 1 080,00 zł 1 320,00 zł 1 450,00 zł

SERIA PRESTIGE
metki drukowane w pełnym 
kolorze CMYK na wyszuka-
nych podłożach (fakturowa-
nych, metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki A - SERIA PRESTIGE WHITE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P30 - DALI granatowy
drobne prążki 285g

druk B+0 - 700,00 zł 1 040,00 zł 1 380,00 zł 1 720,00 zł 1 950,00 zł
druk B4+0 - 870,00 zł 1 260,00 zł 1 650,00 zł 2 040,00 zł 2 300,00 zł

P34 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, czerwony 300g

druk B+0 - 700,00 zł 1 040,00 zł 1 380,00 zł 1 720,00 zł 1 950,00 zł
druk B4+0 - 870,00 zł 1 260,00 zł 1 650,00 zł 2 040,00 zł 2 300,00 zł

P35 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, błlękit królewski 300g

druk B+0 - 700,00 zł 1 040,00 zł 1 380,00 zł 1 720,00 zł 1 950,00 zł
druk B4+0 - 870,00 zł 1 260,00 zł 1 650,00 zł 2 040,00 zł 2 300,00 zł

P41 - STARDREAM MIEDŹ
miedziany, metalizowany 285g

druk B+0 - 870,00 zł 1 320,00 zł 1 770,00 zł 2 200,00 zł 2 500,00 zł
druk B4+0 - 1 050,00 zł 1 560,00 zł 2 070,00 zł 2 600,00 zł 2 950,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI
granatowy, metalizowany 285g

druk B+0 - 870,00 zł 1 320,00 zł 1 770,00 zł 2 200,00 zł 2 500,00 zł
druk B4+0 - 1 050,00 zł 1 560,00 zł 2 070,00 zł 2 600,00 zł 2 950,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO
złoty, metalizowany 285g

druk B+0 - 820,00 zł 1 240,00 zł 1 650,00 zł 2 080,00 zł 2 350,00 zł
druk B4+0 - 1 000,00 zł 1 480,00 zł 1 950,00 zł 2 440,00 zł 2 750,00 zł

SERIA PRESTIGE WHITE
metki drukowane na ciem-
nych papierach ozdobnych 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
B+0 - druk kolorem białym
B4+0 - druk biały + CMYK
Możliwość takze druku 
obustronnego - kalkulacje 
indywidualne
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki A - Rodzaj papieru 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

kreda 350g
druk 4+0 - 290,00 zł 340,00 zł 420,00 zł 480,00 zł 500,00 zł
druk 4+4 - 390,00 zł 480,00 zł 570,00 zł 640,00 zł 700,00 zł

druk 4+4 + folia obustronnie - 500,00 zł 680,00 zł 870,00 zł 1 040,00 zł 1 200,00 zł

biały karton
Arktika 300g

druk 4+0 - 280,00 zł 340,00 zł 390,00 zł 440,00 zł 450,00 zł
druk 4+4 - 380,00 zł 460,00 zł 540,00 zł 600,00 zł 650,00 zł

druk 4+4 + folia jednostronna - 440,00 zł 560,00 zł 690,00 zł 840,00 zł 900,00 zł

zamów online:

Format: 44x66 mm, zaokrąglone 
narożniki, dziurka 4mm

druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny
Folia - do wyboru błysk lub mat

Metki
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Metki do ubrań, etykiety, zawieszki, cenówki ...

te
rm

in realizacji5-7
dni roboczych

Kilkadziesiat kształtów do wyboru. Dodatkowo możliwość przygotowania nowego wzoru zgodnie z indywiduanymi potrzebami. Druk na: papierach standar-
dowych, brązowym kartonie ekologicznym Kraftliner 300g, papierach metalizowanych, perłowych, ozdobnych, fakturowanych. Na ciemnych papierach w 
ofercie druk z wykorzystaniem koloru białego.

Metki B - SERIA EKO KRAFTLINER 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem czarnym)

druk 1+0 - 280,00 zł 340,00 zł 390,00 zł 440,00 zł 500,00 zł
druk 1+1 - 380,00 zł 460,00 zł 540,00 zł 600,00 zł 650,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem białym)

druk B+0 - 590,00 zł 840,00 zł 1 110,00 zł 1 360,00 zł 1 500,00 zł
druk B+B - 930,00 zł 1 380,00 zł 1 830,00 zł 2 280,00 zł 2 550,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk full kolor CMYK)

druk 4+0 - 300,00 zł 360,00 zł 420,00 zł 520,00 zł 550,00 zł
druk 4+4 - 410,00 zł 520,00 zł 600,00 zł 720,00 zł 800,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk biały + CMYK)

druk B4+0 - 710,00 zł 1 000,00 zł 1 260,00 zł 1 560,00 zł 1 750,00 zł
druk B4+B4 - 1 080,00 zł 1 580,00 zł 2 070,00 zł 2 560,00 zł 2 900,00 zł

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żyw-
nością, itp.

Metki B - SERIA PRESTIGE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P14 - KEAYKOLOUR Embossed
skóra, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 570,00 zł 840,00 zł 1 110,00 zł 1 360,00 zł 1 550,00 zł
druk 4+4 - 710,00 zł 1 040,00 zł 1 350,00 zł 1 680,00 zł 1 900,00 zł

P21 - CONQUEROR CONTOUR
kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 780,00 zł 1 200,00 zł 1 620,00 zł 2 040,00 zł 2 300,00 zł
druk 4+4 - 940,00 zł 1 420,00 zł 1 920,00 zł 2 400,00 zł 2 750,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO
metalizowany 285g

druk 4+0 - 660,00 zł 1 000,00 zł 1 320,00 zł 1 640,00 zł 1 900,00 zł
druk 4+4 - 810,00 zł 1 200,00 zł 1 590,00 zł 2 000,00 zł 2 250,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL
opalizujący perłowy 285g

druk 4+0 - 660,00 zł 1 000,00 zł 1 320,00 zł 1 640,00 zł 1 900,00 zł
druk 4+4 - 810,00 zł 1 200,00 zł 1 590,00 zł 2 000,00 zł 2 250,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ
biały metalizowany 285g

druk 4+0 - 660,00 zł 1 000,00 zł 1 320,00 zł 1 640,00 zł 1 900,00 zł
druk 4+4 - 810,00 zł 1 200,00 zł 1 590,00 zł 2 000,00 zł 2 250,00 zł

P20 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 570,00 zł 840,00 zł 1 110,00 zł 1 360,00 zł 1 550,00 zł
druk 4+4 - 710,00 zł 1 040,00 zł 1 350,00 zł 1 680,00 zł 1 900,00 zł

SERIA PRESTIGE
metki drukowane w pełnym 
kolorze CMYK na wyszuka-
nych podłożach (fakturowa-
nych, metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki B - SERIA PRESTIGE WHITE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P30 - DALI granatowy
drobne prążki 285g

druk B+0 - 830,00 zł 1 300,00 zł 1 740,00 zł 2 200,00 zł 2 550,00 zł
druk B4+0 - 1 010,00 zł 1 560,00 zł 2 070,00 zł 2 640,00 zł 3 000,00 zł

P34 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, czerwony 300g

druk B+0 - 830,00 zł 1 300,00 zł 1 740,00 zł 2 200,00 zł 2 550,00 zł
druk B4+0 - 1 010,00 zł 1 560,00 zł 2 070,00 zł 2 640,00 zł 3 000,00 zł

P35 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, błlękit królewski 300g

druk B+0 - 830,00 zł 1 300,00 zł 1 740,00 zł 2 200,00 zł 2 550,00 zł
druk B4+0 - 1 010,00 zł 1 560,00 zł 2 070,00 zł 2 640,00 zł 3 000,00 zł

P41 - STARDREAM MIEDŹ
miedziany, metalizowany 285g

druk B+0 - 1 030,00 zł 1 660,00 zł 2 250,00 zł 2 880,00 zł 3 300,00 zł
druk B4+0 - 1 240,00 zł 1 940,00 zł 2 640,00 zł 3 360,00 zł 3 850,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI
granatowy, metalizowany 285g

druk B+0 - 1 030,00 zł 1 660,00 zł 2 250,00 zł 2 880,00 zł 3 300,00 zł
druk B4+0 - 1 240,00 zł 1 940,00 zł 2 640,00 zł 3 360,00 zł 3 850,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO
złoty, metalizowany 285g

druk B+0 - 970,00 zł 1 540,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł
druk B4+0 - 1 180,00 zł 1 840,00 zł 2 490,00 zł 3 160,00 zł 3 600,00 zł

SERIA PRESTIGE WHITE
metki drukowane na ciem-
nych papierach ozdobnych 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
B+0 - druk kolorem białym
B4+0 - druk biały + CMYK
Możliwość takze druku 
obustronnego - kalkulacje 
indywidualne
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki B - Rodzaj papieru 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

kreda 350g
druk 4+0 - 310,00 zł 400,00 zł 480,00 zł 560,00 zł 600,00 zł
druk 4+4 - 430,00 zł 540,00 zł 660,00 zł 760,00 zł 850,00 zł

druk 4+4 + folia obustronnie - 530,00 zł 740,00 zł 960,00 zł 1 160,00 zł 1 300,00 zł

biały karton
Arktika 300g

druk 4+0 - 300,00 zł 360,00 zł 420,00 zł 520,00 zł 550,00 zł
druk 4+4 - 410,00 zł 520,00 zł 600,00 zł 720,00 zł 800,00 zł

druk 4+4 + folia jednostronna - 470,00 zł 620,00 zł 780,00 zł 960,00 zł 1 050,00 zł

zamów online:

Format: różne wielkości do 
wyboru - grupa B

druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny
Folia - do wyboru błysk lub mat

Metki
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Metki do ubrań, etykiety, zawieszki, cenówki ...

te
rm

in realizacji7-10
dni roboczych

Kilkadziesiat kształtów do wyboru. Dodatkowo możliwość przygotowania nowego wzoru zgodnie z indywiduanymi potrzebami. Druk na: papierach standar-
dowych, brązowym kartonie ekologicznym Kraftliner 300g, papierach metalizowanych, perłowych, ozdobnych, fakturowanych. Na ciemnych papierach w 
ofercie druk z wykorzystaniem koloru białego.

Metki C - SERIA EKO KRAFTLINER 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem czarnym)

druk 1+0 - 320,00 zł 420,00 zł 510,00 zł 640,00 zł 700,00 zł
druk 1+1 - 430,00 zł 560,00 zł 690,00 zł 840,00 zł 900,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk kolorem białym)

druk B+0 - 780,00 zł 1 220,00 zł 1 650,00 zł 2 080,00 zł 2 400,00 zł
druk B+B - 1 270,00 zł 2 060,00 zł 2 850,00 zł 3 640,00 zł 4 150,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk full kolor CMYK)

druk 4+0 - 350,00 zł 460,00 zł 600,00 zł 720,00 zł 800,00 zł
druk 4+4 - 490,00 zł 660,00 zł 840,00 zł 1 040,00 zł 1 150,00 zł

brązowy karton KRAFTLINER 300g 
(druk biały + CMYK)

druk B4+0 - 920,00 zł 1 400,00 zł 1 890,00 zł 2 400,00 zł 2 700,00 zł
druk B4+B4 - 1 460,00 zł 2 340,00 zł 3 240,00 zł 4 120,00 zł 4 750,00 zł

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Podłoże kojarzące 
się z ekologią, zdrową żyw-
nością, itp.

Metki C - SERIA PRESTIGE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P14 - KEAYKOLOUR Embossed
skóra, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 780,00 zł 1 260,00 zł 1 740,00 zł 2 200,00 zł 2 550,00 zł
druk 4+4 - 960,00 zł 1 540,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł

P21 - CONQUEROR CONTOUR
kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 1 100,00 zł 1 860,00 zł 2 610,00 zł 3 360,00 zł 3 900,00 zł
druk 4+4 - 1 320,00 zł 2 200,00 zł 3 060,00 zł 3 920,00 zł 4 550,00 zł

P16 - STARDREAM SREBRO
metalizowany 285g

druk 4+0 - 920,00 zł 1 520,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł
druk 4+4 - 1 110,00 zł 1 820,00 zł 2 520,00 zł 3 200,00 zł 3 700,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL
opalizujący perłowy 285g

druk 4+0 - 920,00 zł 1 520,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł
druk 4+4 - 1 110,00 zł 1 820,00 zł 2 520,00 zł 3 200,00 zł 3 700,00 zł

P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ
biały metalizowany 285g

druk 4+0 - 920,00 zł 1 520,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł
druk 4+4 - 1 110,00 zł 1 820,00 zł 2 520,00 zł 3 200,00 zł 3 700,00 zł

P20 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, kość słoniowa 300g

druk 4+0 - 780,00 zł 1 260,00 zł 1 740,00 zł 2 200,00 zł 2 550,00 zł
druk 4+4 - 960,00 zł 1 540,00 zł 2 100,00 zł 2 680,00 zł 3 100,00 zł

SERIA PRESTIGE
metki drukowane w pełnym 
kolorze CMYK na wyszuka-
nych podłożach (fakturowa-
nych, metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki C - SERIA PRESTIGE WHITE 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

P30 - DALI granatowy
drobne prążki 285g

druk B+0 - 1 170,00 zł 1 980,00 zł 2 790,00 zł 3 600,00 zł 4 150,00 zł
druk B4+0 - 1 410,00 zł 2 360,00 zł 3 300,00 zł 4 240,00 zł 4 900,00 zł

P34 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, czerwony 300g

druk B+0 - 1 170,00 zł 1 980,00 zł 2 790,00 zł 3 600,00 zł 4 150,00 zł
druk B4+0 - 1 410,00 zł 2 360,00 zł 3 300,00 zł 4 240,00 zł 4 900,00 zł

P35 - KEAYKOLOUR Embossed
prążki, błlękit królewski 300g

druk B+0 - 1 170,00 zł 1 980,00 zł 2 790,00 zł 3 600,00 zł 4 150,00 zł
druk B4+0 - 1 410,00 zł 2 360,00 zł 3 300,00 zł 4 240,00 zł 4 900,00 zł

P41 - STARDREAM MIEDŹ
miedziany, metalizowany 285g

druk B+0 - 1 500,00 zł 2 580,00 zł 3 660,00 zł 4 720,00 zł 5 500,00 zł
druk B4+0 - 1 770,00 zł 3 020,00 zł 4 260,00 zł 5 480,00 zł 6 350,00 zł

P40 - STARDREAM LAPIS LAZULI
granatowy, metalizowany 285g

druk B+0 - 1 500,00 zł 2 580,00 zł 3 660,00 zł 4 720,00 zł 5 500,00 zł
druk B4+0 - 1 770,00 zł 3 020,00 zł 4 260,00 zł 5 480,00 zł 6 350,00 zł

P19 - STARDREAM ZŁOTO
złoty, metalizowany 285g

druk B+0 - 1 400,00 zł 2 400,00 zł 3 420,00 zł 4 400,00 zł 5 150,00 zł
druk B4+0 - 1 670,00 zł 2 820,00 zł 3 960,00 zł 5 120,00 zł 5 950,00 zł

SERIA PRESTIGE WHITE
metki drukowane na ciem-
nych papierach ozdobnych 
(fakturowanych, metalizowa-
nych, itp.)
B+0 - druk kolorem białym
B4+0 - druk biały + CMYK
Możliwość takze druku 
obustronnego - kalkulacje 
indywidualne
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

Metki C - Rodzaj papieru 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

kreda 350g
druk 4+0 - 370,00 zł 500,00 zł 660,00 zł 800,00 zł 900,00 zł
druk 4+4 - 510,00 zł 720,00 zł 900,00 zł 1 120,00 zł 1 250,00 zł

druk 4+4 + folia obustronnie - 620,00 zł 920,00 zł 1 230,00 zł 1 520,00 zł 1 750,00 zł

biały karton
Arktika 300g

druk 4+0 - 350,00 zł 460,00 zł 600,00 zł 720,00 zł 800,00 zł
druk 4+4 - 490,00 zł 660,00 zł 840,00 zł 1 040,00 zł 1 150,00 zł

druk 4+4 + folia jednostronna - 550,00 zł 780,00 zł 1 020,00 zł 1 280,00 zł 1 400,00 zł

zamów online:

Format: różne wielkości do 
wyboru - grupa C

druk 4+0 - druk jednostronny
druk 4+4 - druk obustronny
Folia - do wyboru błysk lub mat

Metki
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Zaproszenia, karnety
Do druku polecamy karton graficzny Invercote Creato 300g - wykonany w 100% z bielonej celulozy, dwukrotnie obustronnie powlekany, o wysokiej 
gładkości oraz sztywności porównywalnej z kredą 350g. Jest dedykowany do najbardziej wymagających prac.

Opcjonalne możliwości:
Papiery z pierwszej tabeli mogą być opcjonalnie uszlachetnione folią błysk, mat, aksamit, folią mat+ lakierem wybirczym - kalkulacje indywidualne.

Invercote Creato 300g 
kreda 350g

te
rm

in realizacji1-3
dni robocze

pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-7
dni roboczych

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Modne obecnie 
podłoże, jednoznacznie  
kojarzące się z ekologią, 
zdrową żywnością, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 50 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 105,50 zł 135,00 zł 196,00 zł 258,00 zł 316,00 zł 380,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały 215,00 zł 316,00 zł 526,00 zł 735,00 zł 944,00 zł 1 155,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 261,50 zł 376,00 zł 614,00 zł 852,00 zł 1 092,00 zł 1 330,00 zł

SERIA PRESTIGE
druk w pełnym kolorze 
CMYK lub w połączeniu 
druku kolorem białym + full 
kolor CMYK na wyszukanych 
podłożach (fakturowanych, 
metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 50 100 200 300 400 500

P14 - Keaykolour Embossed skóra, kość słoniowa 300g 220,00 zł 327,00 zł 550,00 zł 771,00 zł 992,00 zł 1 215,00 zł

P20 - Keaykolour Embossed prążki, kość słoniowa 300g 220,00 zł 327,00 zł 550,00 zł 771,00 zł 992,00 zł 1 215,00 zł

P12 - Stardream OPAL perłowy 285g 245,50 zł 375,00 zł 644,00 zł 912,00 zł 1 180,00 zł 1 450,00 zł

P16 - Stardream SREBRO metaliz. 285g 245,50 zł 375,00 zł 644,00 zł 912,00 zł 1 180,00 zł 1 450,00 zł

P17 - Stardream KRYSZTAŁ biały, metaliz. 285g 245,50 zł 375,00 zł 644,00 zł 912,00 zł 1 180,00 zł 1 450,00 zł

P19 - Stardream ZŁOTO metaliz. 285g - dr biały+CMYK 469,50 zł 725,00 zł 1 256,00 zł 1 788,00 zł 2 320,00 zł 2 850,00 zł

P40 - Stardream LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 487,00 zł 757,00 zł 1 318,00 zł 1 881,00 zł 2 444,00 zł 3 005,00 zł

P41 - Stardream MIEDŹ metaliz. 285g - dr biały+CMYK 487,00 zł 757,00 zł 1 318,00 zł 1 881,00 zł 2 444,00 zł 3 005,00 zł

P42 - Stardream ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 469,50 zł 725,00 zł 1 256,00 zł 1 788,00 zł 2 320,00 zł 2 850,00 zł

P30 - DALI granat prążki. 285g - druk biały+CMYK 426,50 zł 645,00 zł 1 100,00 zł 1 554,00 zł 2 008,00 zł 2 465,00 zł

Zaproszenia A5 do A6

A5 do A6 50 100 200 300 400 500

kreda 350g 109,00 zł 141,00 zł 208,00 zł 273,00 zł 340,00 zł 405,00 zł

satyna DCP 300g 118,00 zł 157,00 zł 240,00 zł 324,00 zł 404,00 zł 490,00 zł

Invercote Creato 300g 114,50 zł 152,00 zł 228,00 zł 306,00 zł 384,00 zł 460,00 zł

Format:
A5 (210 x 148 mm)
bigowany do A6 (105 x 148 mm)

zamów online:

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Modne obecnie 
podłoże, jednoznacznie  
kojarzące się z ekologią, 
zdrową żywnością, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 50 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 110,00 zł 143,00 zł 210,00 zł 279,00 zł 348,00 zł 415,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały 219,00 zł 324,00 zł 540,00 zł 759,00 zł 976,00 zł 1 190,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 266,00 zł 384,00 zł 630,00 zł 876,00 zł 1 120,00 zł 1 365,00 zł

SERIA PRESTIGE
druk w pełnym kolorze 
CMYK lub w połączeniu 
druku kolorem białym + full 
kolor CMYK na wyszukanych 
podłożach (fakturowanych, 
metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 50 100 200 300 400 500

P14 - Keaykolour Embossed skóra, kość słoniowa 300g 225,50 zł 337,00 zł 570,00 zł 801,00 zł 1 032,00 zł 1 265,00 zł

P20 - Keaykolour Embossed prążki, kość słoniowa 300g 225,50 zł 337,00 zł 570,00 zł 801,00 zł 1 032,00 zł 1 265,00 zł

P12 - Stardream OPAL perłowy 285g 251,00 zł 385,00 zł 664,00 zł 942,00 zł 1 220,00 zł 1 500,00 zł

P16 - Stardream SREBRO metaliz. 285g 251,00 zł 385,00 zł 664,00 zł 942,00 zł 1 220,00 zł 1 500,00 zł

P17 - Stardream KRYSZTAŁ biały, metaliz. 285g 251,00 zł 385,00 zł 664,00 zł 942,00 zł 1 220,00 zł 1 500,00 zł

P19 - Stardream ZŁOTO metaliz. 285g - dr biały+CMYK 475,00 zł 735,00 zł 1 276,00 zł 1 818,00 zł 2 360,00 zł 2 900,00 zł

P40 - Stardream LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 492,50 zł 767,00 zł 1 338,00 zł 1 911,00 zł 2 484,00 zł 3 055,00 zł

P41 - Stardream MIEDŹ metaliz. 285g - dr biały+CMYK 492,50 zł 767,00 zł 1 338,00 zł 1 911,00 zł 2 484,00 zł 3 055,00 zł

P42 - Stardream ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 475,00 zł 735,00 zł 1 276,00 zł 1 818,00 zł 2 360,00 zł 2 900,00 zł

P30 - DALI granat prążki. 285g - druk biały+CMYK 432,00 zł 655,00 zł 1 120,00 zł 1 584,00 zł 2 048,00 zł 2 515,00 zł

2xA6 do A6 50 100 200 300 400 500

kreda 350g 113,00 zł 149,00 zł 222,00 zł 297,00 zł 372,00 zł 445,00 zł

satyna DCP 300g 122,00 zł 165,00 zł 256,00 zł 345,00 zł 436,00 zł 525,00 zł

Invercote Creato 300g 119,00 zł 159,00 zł 244,00 zł 327,00 zł 412,00 zł 495,00 zł

Format:
2xA6 (296 x 105 mm)
bigowany do A6 (148 x 105 mm)

zamów online:
Zaprosz. 2xA6 do A6
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Zaproszenia, karnety Invercote Creato 300g 
kreda 350g

te
rm

in realizacji1-3
dni robocze

pozostałe
papiery:

te
rm

in realizacji3-7
dni roboczych

Karty rabatowe, karty stałego klienta, kalendarzyki ...

te
rm

in realizacji3-5
dni roboczych

Karty rabatowe 85x55 500 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000

kreda 350g druk 4+4
+ folia obustronnie 270,00 zł 340,00 zł 480,00 zł 600,00 zł 800,00 zł 900,00 zł

karton Arktika 300g druk 4+4
+ folia jednostronna 270,00 zł 340,00 zł 480,00 zł 600,00 zł 800,00 zł 900,00 zł

zamów online:

Format: 85 x 55 mm
Folia - do wyboru błysk lub mat

Karty rabatowe...

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Modne obecnie 
podłoże, jednoznacznie  
kojarzące się z ekologią, 
zdrową żywnością, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 50 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 110,00 zł 142,00 zł 210,00 zł 273,00 zł 344,00 zł 405,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały 250,50 zł 392,00 zł 680,00 zł 963,00 zł 1 252,00 zł 1 535,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 303,50 zł 466,00 zł 796,00 zł 1 122,00 zł 1 452,00 zł 1 780,00 zł

SERIA PRESTIGE
druk w pełnym kolorze 
CMYK lub w połączeniu 
druku kolorem białym + full 
kolor CMYK na wyszukanych 
podłożach (fakturowanych, 
metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 50 100 200 300 400 500

P14 - Keaykolour Embossed skóra, kość słoniowa 300g 255,00 zł 409,00 zł 716,00 zł 1 023,00 zł 1 328,00 zł 1 635,00 zł

P20 - Keaykolour Embossed prążki, kość słoniowa 300g 255,00 zł 409,00 zł 716,00 zł 1 023,00 zł 1 328,00 zł 1 635,00 zł

P12 - Stardream OPAL perłowy 285g 287,00 zł 471,00 zł 840,00 zł 1 209,00 zł 1 576,00 zł 1 945,00 zł

P16 - Stardream SREBRO metaliz. 285g 287,00 zł 471,00 zł 840,00 zł 1 209,00 zł 1 576,00 zł 1 945,00 zł

P17 - Stardream KRYSZTAŁ biały, metaliz. 285g 287,00 zł 471,00 zł 840,00 zł 1 209,00 zł 1 576,00 zł 1 945,00 zł

P19 - Stardream ZŁOTO metaliz. 285g - dr biały+CMYK 567,00 zł 947,00 zł 1 706,00 zł 2 466,00 zł 3 224,00 zł 3 985,00 zł

P40 - Stardream LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 588,50 zł 989,00 zł 1 788,00 zł 2 589,00 zł 3 388,00 zł 4 190,00 zł

P41 - Stardream MIEDŹ metaliz. 285g - dr biały+CMYK 588,50 zł 989,00 zł 1 788,00 zł 2 589,00 zł 3 388,00 zł 4 190,00 zł

P42 - Stardream ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 567,00 zł 947,00 zł 1 706,00 zł 2 466,00 zł 3 224,00 zł 3 985,00 zł

P30 - DALI granat prążki. 285g - druk biały+CMYK 513,50 zł 842,00 zł 1 500,00 zł 2 157,00 zł 2 812,00 zł 3 470,00 zł

Format:
30x15 (300 x 150 mm)
bigowany do 15x15 (150 x 150)

Zapr. 30x15 do 15x15

30x15 do 15x15 50 100 200 300 400 500

kreda 350g 122,00 zł 170,00 zł 266,00 zł 363,00 zł 460,00 zł 555,00 zł

satyna DCP 300g 147,50 zł 221,00 zł 366,00 zł 513,00 zł 660,00 zł 805,00 zł

Invercote Creato 300g 129,00 zł 184,00 zł 294,00 zł 405,00 zł 516,00 zł 625,00 zł

zamów online:

Format:
2xDL (420 x 99 mm)
bigowany do DL (210 x 99 mm)

zamów online:
Zaprosz. 2xDL do DL

2xDL do DL 50 100 200 300 400 500

kreda 350g 118,00 zł 162,00 zł 248,00 zł 333,00 zł 420,00 zł 505,00 zł

satyna DCP 300g 129,50 zł 184,00 zł 290,00 zł 396,00 zł 508,00 zł 615,00 zł

Invercote Creato 300g 125,50 zł 177,00 zł 276,00 zł 375,00 zł 476,00 zł 575,00 zł

SERIA EKO KRAFTLINER
druk na brązowym kartonie 
Kraftliner. Modne obecnie 
podłoże, jednoznacznie  
kojarzące się z ekologią, 
zdrową żywnością, itp.

SERIA EKO KRAFTLINER 50 100 200 300 400 500

brązowy karton Kraftliner 300g - druk CMYK 114,00 zł 154,00 zł 232,00 zł 309,00 zł 392,00 zł 470,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały 246,00 zł 386,00 zł 658,00 zł 930,00 zł 1 208,00 zł 1 480,00 zł

brązowy karton Kraftliner 300g - druk biały+CMYK 296,00 zł 454,00 zł 762,00 zł 1 068,00 zł 1 384,00 zł 1 690,00 zł

SERIA PRESTIGE
druk w pełnym kolorze 
CMYK lub w połączeniu 
druku kolorem białym + full 
kolor CMYK na wyszukanych 
podłożach (fakturowanych, 
metalizowanych, itp.)
Istnieje możliwość druku na 
innych papierach - kalkulacje 
indywidualne.

SERIA PRESTIGE 50 100 200 300 400 500

P14 - Keaykolour Embossed skóra, kość słoniowa 300g 255,50 zł 407,00 zł 700,00 zł 993,00 zł 1 296,00 zł 1 590,00 zł

P20 - Keaykolour Embossed prążki, kość słoniowa 300g 255,50 zł 407,00 zł 700,00 zł 993,00 zł 1 296,00 zł 1 590,00 zł

P12 - Stardream OPAL perłowy 285g 288,50 zł 471,00 zł 826,00 zł 1 179,00 zł 1 544,00 zł 1 900,00 zł

P16 - Stardream SREBRO metaliz. 285g 288,50 zł 471,00 zł 826,00 zł 1 179,00 zł 1 544,00 zł 1 900,00 zł

P17 - Stardream KRYSZTAŁ biały, metaliz. 285g 288,50 zł 471,00 zł 826,00 zł 1 179,00 zł 1 544,00 zł 1 900,00 zł

P19 - Stardream ZŁOTO metaliz. 285g - dr biały+CMYK 554,50 zł 916,00 zł 1 618,00 zł 2 319,00 zł 3 040,00 zł 3 740,00 zł

P40 - Stardream LAPIS LAZULI metal. 285g - dr biały+CMYK 576,50 zł 959,00 zł 1 700,00 zł 2 442,00 zł 3 208,00 zł 3 950,00 zł

P41 - Stardream MIEDŹ metaliz. 285g - dr biały+CMYK 576,50 zł 959,00 zł 1 700,00 zł 2 442,00 zł 3 208,00 zł 3 950,00 zł

P42 - Stardream ANTRACYT metaliz. 285g - dr biały+CMYK 554,50 zł 916,00 zł 1 618,00 zł 2 319,00 zł 3 040,00 zł 3 740,00 zł

P30 - DALI granat prążki. 285g - druk biały+CMYK 499,50 zł 808,00 zł 1 408,00 zł 2 007,00 zł 2 628,00 zł 3 225,00 zł

https://epromedia.pl/karty-stalego-klienta
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Druk kolorem białym - potencjał dla Twoich projektów
• Wykorzystaj dodatkowe możliwości - druk kolorem białym lub lakierem 

wybiórczym ... Jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia ...
• Druk farbą białą możesz stosować zarówno jako oddzielny niezależny 

kolor, a także jako podkład pod druk pełnokolorowy CMYK. Idealnie 
sprawdzi się przy ciemnych papierach ozdobnych, podłożach metalizo-
wanych, fakturowanych.

• Stosowana przez nas technologia pozwala na bardzo dobre krycie na-
wet przy głębokich przetłoczeniach na papierach moletowanych, nie ma 
konieczności tak jak przy offsecie martwić się o stopień krycia przy ciem-
nych papierach.

• Kolor biały może być drukowany z różnym nasyceniem (tak jak zwykły 
kolor w druku).

• Jest szczególnie często wykorzystywany przy drukach  okolicznościowch 
oraz budujących wizerunek firmy (wizytówki, zaproszenia biznesowe, 
dyplomy, certyfikaty, ekskluzywne opakowania, metki, itp.)

Zobacz pełną ofertę oraz cennik >>

Plyta z kolędami to bardzo trwały świąteczny upominek, szczególnie jesli opakowaniem jest standardowo stosowany digi-
pack lub pudełko plastikowe - wiele lat może stać na półce z ... Twoim LOGO

• Kilkanaście zestawów muzycznych
• Różne formy opakowania - koperty foliowe lub kartonowe, digipacki, pudełka plastikowe oraz CD-Karnety.
• Kilkadziesiat gotowych projektów graficznych, w które możemy wkomponować Twoje LOGO lub możesz dostarcczyć 

własny projekt graficzny.

Płyty CD z kolędami z LOGO

http://promedia.pl/koledy.php
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Kartki, karnety świateczne z logo

nakład

Karnet składany 

BN1
Karnet składany 

BN2
Karnet składany 

BN3
Kartka nieskładane

BZ1
Karnet składany 

BN4 Premium

Karnet składany 

BN5 EKO KRAFT
CD-Karnet

z kolędami

50 szt. 4,20 zł 5,00 zł 5,80 zł 3,40 zł 12,00 zł 7,20 zł 14,00 zł

100 szt. 3,00 zł 3,80 zł 4,80 zł 2,20 zł 9,70 zł 4,70 zł 11,00 zł

150 szt. 2,70 zł 3,40 zł 4,30 zł 1,90 zł 8,70 zł 4,30 zł 11,00 zł

200 szt. 2,40 zł 3,10 zł 3,80 zł 1,60 zł 8,10 zł 4,00 zł 9,00 zł

300 szt. 2,20 zł 2,80 zł 3,40 zł 1,40 zł 7,50 zł 3,70 zł 8,00 zł

400 szt. 2,00 zł 2,50 zł 3,10 zł 1,30 zł 7,10 zł 3,40 zł 8,00 zł

500 szt. 1,80 zł 2,30 zł 2,80 zł 1,20 zł 6,80 zł 3,20 zł 6,50 zł

1.000 szt. 1,60 zł 2,10 zł 2,60 zł 1,10 zł 6,30 zł 3,00 zł 6,10 zł

2.000 szt. 1,40 zł 1,90 zł 2,40 zł 1,00 zł 6,10 zł 2,70 zł 5,50 zł

3.000 szt. 1,30 zł 1,80 zł 2,20 zł 0,90 zł 6,00 zł 2,65 zł 5,00 zł

rozmiar
(mm)

rozłożony: 210 x 148
złożony: 105 x 148

rozłożony: 274 x 137
złożony: 137 x 137

rozłożony: 210 x 210
złożony: 105 x 210 105 x 148 rozłożony: 294 x 147

złożony: 147 x 147
rozłożony: 294 x 147
złożony: 147 x 147

rozłożony: 388 x 130
złożony: 130 x 130

koperta biała koperta C6 biała koperta K4 biała koperta DL biała koperta C6 koperta K4 + LOGO
+ motyw z kartki biała koperta K4 foliowe etui

Podane powyżej ceny zawierają całkowity koszt produkcji 
kartek świątecznych z Twoim LOGO.
Nie musisz dokonywać żadnych dopłat, aby otrzymać wy-
sokiej jakości produkt.
Od ponad 20 lat drukujemy kartki świąteczne dla firm.

KOPERTA:
- biała koperta dopasowana do zamawianego formatu kartki / karnetu
- przy karnetach BN4 PREMIUM: koperta z wydrukowanym LOGO oraz 
motywem świątecznym z wybranego wzoru
- przy CD-Karnecie foliowe etui (idealne przy koszach prezentowych)

DOWOLNY PROJEKT - wybierz jeden z ponad 1.000 projektów 
świątecznych dostępnych w kilku formatach;

LOGO NA STRONIE GŁÓWNEJ - wkomponowane w projekt 
graficzny

DOWOLNE ŻYCZENIA - dostarczony własny tekst lub wybrany 
z kilkudziesięciu naszych propozycji zamieszczonych na stronie

PROSTE ZAMAWIANIE ONLINE - wybierz wzór; pod każdym ze 
wzorów znajduje się formularz, za pomoca którego w prosty sposób 
złożysz zamówienie, a dodatkowo na bieżąco masz wgląd w aktualny 
status postępu zamówienia, a następnie śledzić przesyłkę kurierską.LOGO na stronie z życzeniami

WYDRUKOWANE PODPISY - możliwość wydrukowania pod-
pisów pod życzeniami - prześlij skan podpisów

Zobacz ponad 1.500 projektów świątecznych >>

DODATKOWO: opcjonalnie karnety pełnokolorowe BN1, BN2, BN3, BZ1 możemy uszlachetnić folią błysk, mat lub aksamitną Soft Touch

http://promedia.pl/kartkiswiateczne.php
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HoReCa - produkty dla hoteli i restauracji ... i nie tylko

Etui hotelowe
Najpopularniejsze rodzaj etui na karty do pokoi hotelowych. Oferujemy druk na różnych rodzajach papierów, 
w tym także na modnym brązowym papierze ekologicznym Kraftliner, w tym także z drukiem w kolorze bia-
łym, a także druk na papierach metalizowanych / perłowych.

Etui hotelowe

Rodzaj papieru
zadruk / uszlachetnienie 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 5.000

kreda 350g
druk CMYK 229,00 zł 260,00 zł 291,00 zł 320,00 zł 350,00 zł 510,00 zł 820,00 zł 1 110,00 zł 1 750,00 zł

druk CMYK + 
folia mat / błysk 238,00 zł 278,00 zł 318,00 zł 356,00 zł 395,00 zł 600,00 zł 1 000,00 zł 1 380,00 zł 2 200,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

druk CMYK 230,00 zł 264,00 zł 297,00 zł 332,00 zł 370,00 zł 540,00 zł 880,00 zł 1 230,00 zł 1 900,00 zł

druk kolorem 
białym + CMYK 410,00 zł 528,00 zł 639,00 zł 760,00 zł 875,00 zł 1 460,00 zł 2 620,00 zł 3 780,00 zł 6 100,00 zł

P12 - STARDREAM OPAL perłowy 285g
P16 - STARDREAM SREBRO metal. 285g
P17 - STARDREAM KRYSZTAŁ met. 285g
druk full kolor CMYK

362,00 zł 456,00 zł 546,00 zł 640,00 zł 730,00 zł 1 190,00 zł 2 120,00 zł 3 030,00 zł 4 900,00 zł

karton Arktika 300g
druk CMYK 227,00 zł 258,00 zł 288,00 zł 320,00 zł 350,00 zł 510,00 zł 820,00 zł 1 110,00 zł 1 750,00 zł

druk CMYK + 
folia mat / błysk 236,00 zł 276,00 zł 315,00 zł 356,00 zł 395,00 zł 600,00 zł 1 000,00 zł 1 380,00 zł 2 200,00 zł

zamów online:Rozmiar przed złożeniem: 105 x 150 mm / po złożeniu 105 x 75 mm

Zawieszki na drzwi
Druk wykonujemy obustronnie na kredzie 350 g z obustronnym uszlachetnieniem folią błlysk lub mat oraz na brązo-
wym kartonie Eko Kraftliner 300g (takżę z wykorzystaniem druku kolorem białym).

Na indywidualne zapytania możliwość także druku na podwójnie sklejanym kartonie Arktika 300g z obustronną folią 
błysk lub mat, co pozwala na produkcję wyjątkowo sztywnych zawieszek - kalkulacje indywidualne.

Rodzaj papieru
zadruk / uszlachetnienie 100 200 300 400 500 1.000 2.000 3.000 5.000

kreda 350g druk CMYK + 
folia mat / błysk 244,00 zł 292,00 zł 339,00 zł 384,00 zł 435,00 zł 670,00 zł 1 140,00 zł 1 620,00 zł 2 550,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

druk CMYK 245,00 zł 286,00 zł 327,00 zł 368,00 zł 410,00 zł 610,00 zł 1 020,00 zł 1 410,00 zł 2 250,00 zł

druk kolorem 
białym + CMYK 524,00 zł 664,00 zł 804,00 zł 944,00 zł 1 080,00 zł 1 780,00 zł 3 180,00 zł 4 560,00 zł 7 350,00 zł

zamów online:Rozmiar 220 x 76 mm Zawieszki na drzwi

Podkładki pod talerz, podkładki na tacę
Druk na białym papierze offsetowym 90g lub na modnym, brązowym papierze ekologicznym Kraftliner 120g 
(także z możliwością druku w kolorze białym lub białym + CMYK

Restauracja

Resta
urac

ja

Rozmiar Rodzaj papieru
zadruk / uszlachetnienie 100 200 300 400 500 1.000

offset 90g druk CMYK 110,00 zł 168,00 zł 210,00 zł 264,00 zł 315,00 zł 540,00 zł

brązowy papier
EKO KRAFTLINER

120g

1+0 (czarny) 98,00 zł 144,00 zł 177,00 zł 220,00 zł 260,00 zł 440,00 zł

1+0 (biały) 320,00 zł 584,00 zł 789,00 zł 1 036,00 zł 1 280,00 zł 2 330,00 zł

4+0 (CMYK) 114,00 zł 174,00 zł 219,00 zł 276,00 zł 335,00 zł 570,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 391,00 zł 692,00 zł 927,00 zł 1 208,00 zł 1 490,00 zł 2 690,00 zł

offset 90g druk CMYK 128,00 zł 202,00 zł 258,00 zł 328,00 zł 395,00 zł 690,00 zł

brązowy papier
EKO KRAFTLINER

120g

1+0 (czarny) 117,00 zł 182,00 zł 228,00 zł 288,00 zł 350,00 zł 600,00 zł

1+0 (biały) 407,00 zł 756,00 zł 1 032,00 zł 1 356,00 zł 1 680,00 zł 3 070,00 zł

4+0 (CMYK) 133,00 zł 212,00 zł 273,00 zł 348,00 zł 420,00 zł 740,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 487,00 zł 884,00 zł 1 194,00 zł 1 564,00 zł 1 935,00 zł 3 520,00 zł

zamów online:

350

330
x

A3
(420x297)

Podkładki pod talerze

https://epromedia.pl/etui-hotelowe
https://epromedia.pl/zawieszki-na-drzwi
https://epromedia.pl/podkladki-pod-talerze
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HoReCa - produkty dla hoteli i restauracji ... i nie tylko

Menu restauracyjne - karty laminowane

Menu restauracyjne - brązowy karton EKO Kraftliner

Karty menu wykonujemy  
w róznych rozmiarach.

Druk:
pełny kolor CMYK

Papier:
kreda  Novatech 350g

Uszlachetnienie:
obustronne laminowanie 
folią błyszczącą, matową 
(do wyboru)

Opcjonalne możliwości:
- uszlachetnienie folia mat z lakie-
rem wybiórczym
- uszlachetnienie folia aksamitna 
Soft Touch
- druk w innych rozmiarach
(kalkulacje indywidualne)

Menu restauracyjne

Rozmiar menu 50 100 150 200 250 300

A4
składane do

A5
213,50 zł 355,00 zł 492,00 zł 632,00 zł 720,00 zł 849,00 zł

A3
składane do

A4
311,50 zł 549,00 zł 783,00 zł 1 020,00 zł 1 172,50 zł 1 392,00 zł

30 x 30
składane do

15 x 30
240,00 zł 406,00 zł 568,50 zł 736,00 zł 840,00 zł 993,00 zł

A3
składane do

14 x 29,7
315,50 zł 557,00 zł 795,00 zł 1 036,00 zł 1 187,50 zł 1 413,00 zł

3 x A4
składane do

A4
399,50 zł 724,00 zł 1 045,50 zł 1 370,00 zł 1 577,50 zł 1 881,00 zł

zamów online:

Menu restauracyjne

x  30 30 cm

x  15 30 cm

30 x 30 składane do 15 x 30 50 100 150 200 250 300

druk 1+1 (czarny) 143,00 zł 221,00 zł 298,50 zł 376,00 zł 452,50 zł 531,00 zł

druk 1+1 (biały) 404,00 zł 715,00 zł 1 026,00 zł 1 338,00 zł 1 650,00 zł 1 962,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 159,50 zł 254,00 zł 348,00 zł 442,00 zł 535,00 zł 630,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 487,00 zł 836,00 zł 1 185,00 zł 1 534,00 zł 1 882,50 zł 2 232,00 zł

format przed złożeniem:
300 x 300 mm

format po złożeniu:
150 x 300 mm - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:

Menu restauracyjne

A3 składane do 140 x 297 50 100 150 200 250 300

druk 1+1 (czarny) 159,00 zł 253,00 zł 345,00 zł 438,00 zł 530,00 zł 624,00 zł

druk 1+1 (biały) 493,50 zł 893,00 zł 1 290,00 zł 1 690,00 zł 2 087,50 zł 2 487,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 176,00 zł 286,00 zł 394,50 zł 504,00 zł 612,50 zł 723,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 584,00 zł 1 028,00 zł 1 470,00 zł 1 914,00 zł 2 357,50 zł 2 802,00 zł

format przed złożeniem:
A3 (420 x 297 mm)

format po złożeniu:
140 x 297 mm - skład. na trzy (Z lub C)

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:
A3

x140 297

Menu restauracyjne

A4 składane do A5 50 100 150 200 250 300

druk 1+1 (czarny) 121,00 zł 175,00 zł 228,00 zł 284,00 zł 337,50 zł 390,00 zł

druk 1+1 (biały) 303,50 zł 511,00 zł 718,50 zł 928,00 zł 1 135,00 zł 1 341,00 zł

druk 4+4 (CMYK) 129,50 zł 191,00 zł 253,50 zł 316,00 zł 377,50 zł 441,00 zł

druk 5+5 (biały+CMYK) 373,00 zł 603,00 zł 834,00 zł 1 066,00 zł 1 297,50 zł 1 527,00 zł

format przed złożeniem:
A4 (297 x 210 mm)

format po złożeniu:
A5 (148,5 x 210 mm) - składane na pół

druk 1+1 - druk kolor czarny lub biały
druk 4+4 - druk full kolor CMYK
druk 5+5 - druk biały + full kolor CMYK

zamów online:
A4

A5

https://epromedia.pl/menu-restauracyjne
https://epromedia.pl/menu-restauracyjne
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Prezentery reklamowe / Standy / Stojaczki na stół
Prezentery na stół / ladę / półkę sklepową / informatory do pokoi hotelowych. Różne wielkości. Druk na sztywnym kartonie białym lub 
brązowym, w tym na kartonach ekologicznych, brązowych druk w kolorze białym lub białym + CMYK.

Trójkątny, mały - 99 x 148 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 278,00 zł 342,00 zł 363,00 zł 420,00 zł 475,00 zł 720,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 321,00 zł 430,00 zł 477,00 zł 572,00 zł 670,00 zł 1 080,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 260,00 zł 312,00 zł 324,00 zł 368,00 zł 415,00 zł 610,00 zł

1+0 (biały) 493,00 zł 692,00 zł 792,00 zł 968,00 zł 1 145,00 zł 1 900,00 zł

4+0 (CMYK) 274,00 zł 334,00 zł 351,00 zł 408,00 zł 460,00 zł 690,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 593,00 zł 816,00 zł 924,00 zł 1 120,00 zł 1 320,00 zł 2 170,00 zł

trzy powierzchnie reklamowe:
99 x 148 mm

sztancowany - proste skladanie, 
zamknięcie na zamek

zamów online:
Prezentery reklamowe

Trójkątny, średni - 99 x 210 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 342,00 zł 470,00 zł 531,00 zł 648,00 zł 760,00 zł 1 250,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 385,00 zł 556,00 zł 648,00 zł 800,00 zł 955,00 zł 1 610,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 312,00 zł 414,00 zł 462,00 zł 552,00 zł 645,00 zł 1 030,00 zł

1+0 (biały) 682,00 zł 1 070,00 zł 1 296,00 zł 1 640,00 zł 1 985,00 zł 3 480,00 zł

4+0 (CMYK) 334,00 zł 456,00 zł 516,00 zł 624,00 zł 730,00 zł 1 200,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 806,00 zł 1 242,00 zł 1 491,00 zł 1 880,00 zł 2 270,00 zł 3 940,00 zł

trzy powierzchnie reklamowe:
99 x 210 mm

sztancowany - proste skladanie, 
zamknięcie na zamek

zamów online:
Prezentery reklamowe

Trójkątny, duży - 120 x 297 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 395,00 zł 568,00 zł 657,00 zł 812,00 zł 965,00 zł 1 620,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 438,00 zł 654,00 zł 774,00 zł 964,00 zł 1 160,00 zł 1 990,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 361,00 zł 506,00 zł 579,00 zł 708,00 zł 835,00 zł 1 390,00 zł

1+0 (biały) 834,00 zł 1 350,00 zł 1 656,00 zł 2 116,00 zł 2 575,00 zł 4 560,00 zł

4+0 (CMYK) 384,00 zł 548,00 zł 633,00 zł 776,00 zł 925,00 zł 1 550,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 973,00 zł 1 548,00 zł 1 887,00 zł 2 400,00 zł 2 910,00 zł 5 130,00 zł

trzy powierzchnie reklamowe:
120 x 297 mm

sztancowany - proste skladanie, 
zamknięcie na zamek

zamów online:
Prezentery reklamowe

Piramidka, mała - 145 x 120 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 278,00 zł 342,00 zł 363,00 zł 420,00 zł 475,00 zł 720,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 321,00 zł 430,00 zł 477,00 zł 572,00 zł 670,00 zł 1 080,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 260,00 zł 312,00 zł 324,00 zł 368,00 zł 415,00 zł 610,00 zł

1+0 (biały) 493,00 zł 692,00 zł 792,00 zł 968,00 zł 1 145,00 zł 1 900,00 zł

4+0 (CMYK) 274,00 zł 334,00 zł 351,00 zł 408,00 zł 460,00 zł 690,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 593,00 zł 816,00 zł 924,00 zł 1 120,00 zł 1 320,00 zł 2 170,00 zł

dwie powierzchnie reklamowe:
145 x 120 mm

sztancowany - proste skladanie, 
zamknięcie na zamek

zamów online:
Prezentery reklamowe

Piramidka, standard - 200 x 120 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 286,00 zł 366,00 zł 399,00 zł 468,00 zł 540,00 zł 840,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 329,00 zł 454,00 zł 513,00 zł 624,00 zł 735,00 zł 1 210,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 278,00 zł 352,00 zł 378,00 zł 444,00 zł 510,00 zł 790,00 zł

1+0 (biały) 526,00 zł 782,00 zł 924,00 zł 1 152,00 zł 1 380,00 zł 2 360,00 zł

4+0 (CMYK) 281,00 zł 358,00 zł 387,00 zł 456,00 zł 525,00 zł 810,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 628,00 zł 914,00 zł 1 068,00 zł 1 320,00 zł 1 575,00 zł 2 670,00 zł

dwie powierzchnie reklamowe:
200 x 120 mm

sztancowany - proste skladanie, 
zamknięcie na zamek

zamów online:
Prezentery reklamowe

Prezenter elegancki - 176 x 120 mm 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+0 (CMYK) 339,00 zł 480,00 zł 585,00 zł 716,00 zł 850,00 zł 1 410,00 zł

4+0 (CMYK) + folia 378,00 zł 558,00 zł 693,00 zł 860,00 zł 1 030,00 zł 1 750,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+0 (czarny) 322,00 zł 450,00 zł 543,00 zł 664,00 zł 785,00 zł 1 300,00 zł

1+0 (biały) 583,00 zł 882,00 zł 1 107,00 zł 1 388,00 zł 1 670,00 zł 2 870,00 zł

4+0 (CMYK) 334,00 zł 472,00 zł 570,00 zł 700,00 zł 830,00 zł 1 380,00 zł

5+0 (biały + CMYK) 679,00 zł 1 006,00 zł 1 248,00 zł 1 552,00 zł 1 860,00 zł 3 160,00 zł

dwie powierzchnie reklamowe:
176 x 120 mm

sztancowany - podstawka sklejana,
dostarczany w postaci sklejonej

zamów online:
Prezentery reklamowe

HoReCa - produkty dla hoteli i restauracji ... i nie tylko

https://epromedia.pl/stojaczki-reklamowe
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Pocztówki / Vouchery / Podziękowania
Pocztówki drukowane na sztywnym kartonie z opcjonalnym uszlachetnieniem lub druk na ekologicznym kartonie brązowym.
Doskonala reklamówka dla pensjonatu, hotelu. Często wykorzystywane także w formie voucherów, podziękowań za zakupy, itp.

HoReCa - produkty dla hoteli i restauracji ... i nie tylko

Notesy kelnerskie Papier: offset 90g, druk full kolor wszystkich kart. Poniżej najpopularniejsze formaty dla 
restauracji. Możliwość realizacji notesów w innym rozmiarze, z dodatkową okładkę, itp.

Bloczki 7 x 16 40 60 100

25 kart + plecki 191,60 zł 231,60 zł 301,00 zł

50 kart + plecki 273,60 zł 358,20 zł 496,00 zł

100 kart + plecki 447,20 zł 611,40 zł 896,00 zł

zamów online: Bloczki 7x16

Bloczki A6 20 50 100

25 kart + plecki 139,20 zł 230,50 zł 336,00 zł

50 kart + plecki 194,80 zł 366,50 zł 569,00 zł

100 kart + plecki 306,20 zł 639,50 zł 1 043,00 zł

zamów online: Bloczki A6

Bloczki 10x10

Bloczki 10 x 10 20 50 100

25 kart + plecki 122,20 zł 181,00 zł 250,00 zł

50 kart + plecki 162,00 zł 268,50 zł 405,00 zł

100 kart + plecki 233,60 zł 451,50 zł 722,00 zł

zamów online:

Bloczki DL 20 50 100

25 kart + plecki 164,00 zł 285,00 zł 420,00 zł

50 kart + plecki 235,60 zł 462,00 zł 732,00 zł

100 kart + plecki 378,80 zł 824,50 zł 1 362,00 zł

zamów online: Bloczki DL

Vouchery 10x10 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 98,00 zł 122,00 zł 138,00 zł 160,00 zł 185,00 zł 280,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 145,00 zł 196,00 zł 231,00 zł 280,00 zł 330,00 zł 540,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (czarny) 110,00 zł 130,00 zł 141,00 zł 160,00 zł 180,00 zł 260,00 zł

1+1 (biały) 195,00 zł 278,00 zł 339,00 zł 416,00 zł 495,00 zł 830,00 zł

4+4 (CMYK) 97,00 zł 122,00 zł 135,00 zł 156,00 zł 180,00 zł 280,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 254,00 zł 360,00 zł 432,00 zł 532,00 zł 630,00 zł 1 050,00 zł

zamów online:
Pocztówki, Vouchery

Format: 100 x 100 mm

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

Pocztówki, Vouchery 15x15 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 115,00 zł 162,00 zł 195,00 zł 244,00 zł 290,00 zł 480,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 159,00 zł 234,00 zł 288,00 zł 360,00 zł 430,00 zł 730,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (czarny) 119,00 zł 158,00 zł 183,00 zł 220,00 zł 255,00 zł 410,00 zł

1+1 (biały) 266,00 zł 430,00 zł 555,00 zł 712,00 zł 865,00 zł 1 520,00 zł

4+4 (CMYK) 114,00 zł 160,00 zł 192,00 zł 240,00 zł 280,00 zł 470,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 334,00 zł 530,00 zł 678,00 zł 864,00 zł 1 045,00 zł 1 830,00 zł

zamów online:
Pocztówki, Vouchery

Format: 150 x 150 mm

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

Pocztówki, Vouchery A6 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 106,00 zł 142,00 zł 165,00 zł 200,00 zł 230,00 zł 370,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 152,00 zł 216,00 zł 258,00 zł 320,00 zł 375,00 zł 630,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (czarny) 115,00 zł 144,00 zł 162,00 zł 188,00 zł 215,00 zł 330,00 zł

1+1 (biały) 223,00 zł 344,00 zł 429,00 zł 540,00 zł 650,00 zł 1 120,00 zł

4+4 (CMYK) 105,00 zł 140,00 zł 162,00 zł 196,00 zł 230,00 zł 370,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 286,00 zł 432,00 zł 534,00 zł 668,00 zł 805,00 zł 1 370,00 zł

zamów online:
Pocztówki, Vouchery

Format A6: 148 x 105 mm

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

Pocztówki, Vouchery DL 100 200 300 400 500 1.000

biały karton
Arktika 300g

4+4 (CMYK) 132,00 zł 194,00 zł 243,00 zł 304,00 zł 360,00 zł 620,00 zł

4+4 (CMYK) + folia 176,00 zł 266,00 zł 336,00 zł 420,00 zł 505,00 zł 870,00 zł

brązowy karton
EKO KRAFTLINER

300g

1+1 (czarny) 133,00 zł 182,00 zł 222,00 zł 268,00 zł 315,00 zł 520,00 zł

1+1 (biały) 320,00 zł 534,00 zł 699,00 zł 904,00 zł 1 105,00 zł 1 970,00 zł

4+4 (CMYK) 130,00 zł 192,00 zł 240,00 zł 296,00 zł 355,00 zł 600,00 zł

5+5 (biały + CMYK) 395,00 zł 644,00 zł 837,00 zł 1 076,00 zł 1 310,00 zł 2 320,00 zł

zamów online:
Pocztówki, Vouchery

Format DL: 210 x 99 mm

druk 1+1 - obustronny czarny lub biały

druk 4+4 - obustronny CMYK

druk 5+5 - obustronny biały+CMYK

https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-7x16
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-A6
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-10x10
https://www.epromedia.pl/notesy-bloczki-DL
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Przesyłki kurierskie / odbiory osobiste
Składając zamówienie online - koszt przesyłki wyliczany jest w koszyku, w zależności od wagi produktów.

Możliwe formy dostawy / odbioru:
• Odbiór osobisty (odbiory osobiste w godz. 13:00 - 16:00 w każdy dzień roboczy) - w pandemii opcja niedostępna
• Przesyłka kurierska (dostawa następnego dnia roboczego po nadaniu w godzinach 9:00 - 16:00). Opcjonalnie - za 

dopłatą - możliwa dostawa w sobotę lub dostawa w dzień roboczy z gwarantem do godz. 10:30 - obie opcje dostępne 
tylko w tzw. pierwszej strefie doręczeń. Koszt przesyłki zawiera ubezpieczenie przesyłki.

• Paczkomaty InPost (dostawa w ciągu 2-3 dni po nadaniu przesyłki do wybranego paczkomatu).

UWAGA:
• W przypadku trudnych warunków drogowych, utrudniających lub uniemożliwiających poruszanie się transportu cię-

żarowego podane terminy dostaw kurierskich oraz paczkomatowych mogą ulec wydłużeniu.
• Dostawy paczkomatami w grudniu mogą być opóźnione - w tym czasie sugerujemy wybór przesyłki kurierskiej.

Projekty graficzne, przygotowanie plików produkcyjnych
Do wykonania projektów graficznych pomocne będą specyfikacje oraz szablony, które możesz pobrać ze strony  
www.promedia.pl. Zwróć uwagę na podawane w nich informacje, aby dostarczyć pliki zgodnie z nimi.
Pamiętaj, że poprawnie przygotowane projekty są pierwszym krokiem do szybkiej i sprawnej realizacji zamówie-
nia. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek w projektach - zamówione produkty otrzymasz później.
Przed dostarczeniem projektów graficznych, sprawdź ich poprawność, czy nie ma literówek i innych błędów. Przy-
gotowanie nowych plików produkcyjnych - 30 zł netto / plik (w przypadku książeczek, broszur - 60 zł netto).

Terminy realizacji
W cenniku przy każdym produkcie podane są orientacyjne terminy realizacji określone w dniach roboczych. Są 
one liczone od akceptacji przez Zamawiającego podglądów plików produkcyjnych oraz odnotowania płatności. 
Jeśli akceptacja wpływa po godz. 15:00 jest traktowana jak otrzymana następnego dnia roboczego.
Niepoprawnie dostarczone materiały (pliki graficzne, materiały do kopiowania/tłoczenia, brak sumy kontrolnej 
MD5 do obrazów płyt lub materiałów do kopiowania USB), zmiany w dostarczanych projektach graficznych oraz 
opóźnienia w płatności - wydłużają czas realizacji procesu produkcji.
Podane orientacyjne terminy dotyczą produkcji realizowanych w okresie styczeń-wrzesień.
PAMIĘTAJ: planując produkcję w czwartym kwartale roku, czas realizacji może być znacznie wydłużony w 
stosunku do standardowych terminów. Złóż zamówienie i dostarcz potrzebne materiały z odpowiednim wyprze-
dzeniem. Jeśli ustalałeś inndywidualny termin - nie spóźnij sie z dostarczeniem materiałów do złożonego zamó-
wienia, może to  skutkować wydłużeniem produkcji o większą ilość dni, niż opóźnienie w dostarczeniu materiałów.

Ponad 20 lat na rynku, do-
świadczony zespół - to gwa-
rancja najlepszego miejsca 
do zrealizowania najważniej-
szej produkcji - Twojej pro-
dukcji.
Produkujemy dla ponad 
20.000 Klientów z Polski, Eu-
ropy, a także z Azji i Ameryki 
Północnej.

Korzystamy z wysokowydaj-
nych maszyn i urządzeń wio-
dących światowych marek.
Własny park maszynowy 
do powielania płyt, znako-
wania i powielania pamięci 
USB, bogato wyposażona 
drukarnia oraz introligator-
nia - pozwalają zaoferować 
produkt wysokiej jakości.

Cena jest ważnym czynni-
kiem dla Klienta.
Dlatego skalkulowaliśmy je 
tak, aby były atrakcyjne dla 
odbiorcy i szły w parze z za-
chowaniem pełnej dbałości 
o efekt końcowy - bez kom-
promisów dla wysokiej jako-
ści produktu.

Nowoczesny park maszyno-
wy, wdrożony system nad-
zorowania produkcji - po-
zwalają obok atrakcyjnych 
cen oraz wysokiej jakości 
zaproponować krótkie ter-
miny realizacji zamówień.
Wiemy jak cenny jest czas ... 
Twój czas.
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