
Nadruki na odzieży powierzonej + 20% do podanych cen 

Następne kolory + 1 zł netto

DODATKOWE INFORMACJE:

Cena obejmuje wgrzanie nadruku na odzieży.
Nadruki na ubraniach roboczych i materiałach trudnych do wgrzania + 1,00 zł do szt.

Składanie i pakowanie odzieży + 0,60 zł do szt.
Przerobienie grafiki na wektory od 30 zł.

Podane ceny są cenami netto.

CENNIK NADRUKÓW TRANSFEROWYCH - mały do 100 cm2/duży maks 34/24 cm

1 KOLOR 3 KOLORY 5 KOLORÓW2 KOLORY 4 KOLORY

do 20 szt

21-100 szt

101-300 szt

301-500 szt

501-1000 szt

1001-3000 szt

5 / 6,50 zł

2,20 / 2,95 zł

2,00 / 2,70 zł

1,80 / 2,50 zł

1,50 / 1,96 zł

1,30 / 1,82 zł

-

2,95 / 3,98 zł

2,75 / 3,70 zł

2,55 / 3,50 zł

2,05 / 2,97 zł

1,95 / 2,73 zł

-

3,98 / 5,38 zł

3,60 / 4,80 zł

3,30 / 4,50 zł

2,90 / 4,20 zł

2,70 / 3,78 zł

-

4,98 / 6,70 zł

4,30 / 5,90 zł

3,95 / 5,55 zł

3,65 / 5,15zł

3,45 / 4,83 zł

-

6,70 / 8,90 zł

5,10 / 6,90 zł

4,80 / 6,50 zł

4,30 / 6,30 zł

4,20 / 5,88 zł

PRZYGOTOWALNIA 70 zł 95 zł 120 zł 150 zł 180 zł

WZNOWIENIE - połowa kosztów przygotowalni

od 3000 szt  - wycena indywiualna

CENNIK SITODRUKU BEZPOŚREDNIEGO

na kolorowej koszulce (max 5 kolorów)

do 200 szt pow 200 szt

1,15 złnadruk mały

nadruk duży

przygotowalnia 80 zł + 25 zł za kolor

1,35 zł

Uwaga! Za nadruki na koszulkach kolorowych doliczamy dodatkowy kolor.

Minimalna ilość zamawianych nadruków to 50 sztuk.
Wznowienie - połowa kosztów przygotowalni, przy zamówieniach powyżej 1000 szt brak tych kosztów.

. Podane ceny są cenami ne?o

na białej koszulce (max 6 kolorów)

2 kolory 3 kolory

2,30 złnadruk mały

nadruk duży

przygotowalnia 80 zł + 25 zł za kolor

2,80 zł

4 kolory

3,30 zł

3,90 zł

4,30 zł

5,00 zł

1,00 zł

1,20 zł

1 kolor

1,95 zł

1,35 zł

Rabat dla Agencji reklamowych -15% ( nie dotyczy kosztów przygotowalnii)


