Laserowe grawerowanie, znakowanie i cięcie. Artykuły reklamowe, upominki, dyplomy, breloki,
żetony, tablice mosiężne i stalowe, litery 3D, pins. Wycinanie i frezowanie tworzyw sztucznych oraz metal
personalizacja kalendarzy i wiele innych

Sprawdź, ile zyskasz, współpracując z nami
Oszczędzisz swoje pieniądze
Współpraca z nami to czysty zysk. Korzystając z naszego doświadczenia, unikniesz nieprzewidzianych
trudności i nieoczekiwanych kosztów. Gwarantujemy rozsądne i stabilne ceny, a przy tym elastycznie
reagujemy na bieżące potrzeby i oczekiwania Klientów.
Wzbogacisz swoją ofertę
Każdy Twój pomysł pomożemy Ci zrealizować. W naszej pracy nie ma dla nas zadań niemożliwych.
Są najwyżej takie, których dla Ciebie jeszcze nie wykonywaliśmy.
Lubimy nietypowe prace, bo dzięki nim pracuje się ciekawiej.
Zdobędziesz nowych klientów
Nasze możliwości pomogą Ci rozwinąć skrzydła. To, co wczoraj wydawało Ci się zbyt trudne,
wkrótce może okazać się Twoim atutem. Przecież nie każdy to potrafi. A wszechstronność oferty
otworzy przed Tobą nowe pola działania.
Zyskasz partnera godnego zaufania
Najwyższa jakoś produktów i terminowość wykonania usług jest naszym wspólnym celem.
Jeśli to jest potrzebne, pomagamy rozwiązać problemy techniczne i rozumiemy kiedy
“praca jest na wczoraj”. W każdej sytuacji potrafimy znaleźć najkorzystniejsze rozwiązanie.
I nic Cię nie zaskoczy!
No, może tylko to, że staramy się tak samo za trzydziestym razem, jak za pierwszym.
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Cennik laserowego grawerowania
metali, drewna, skór, tworzyw sztucznych, itp.

ilość
grawerów

cena standard

Promocja

Zł/szt.
20,00
10,00
5,00
3,00
2,00
1,5

Zł/szt.
10,00
5,00
3,00
2,00
1,50
1,00
0,80
0,60
0,50
0,40
0,35
0,30
0,25
Indywidualna

szt.
1
5
10
20
50
100
200
500
750
1000
2000
3000
5000
pow. 5000

Wycena

Do każdego zlecenia należy doliczyć jednorazowy koszt przygotowania maszyny, adaptacji grafiki i pozycjonowania - 30 zł.
Ceny obowiązują przy znakowaniu do 7 cm,2 każdy następny cm 2 dodatkowo 5 groszy
Ceny obowiązują przy znakowaniu przedmiotów o deklarowanej wartości do 10 zł/szt., powyżej tej kwoty koszt
grawerowania wynosi 10% wartości przedmiotu plus cena z tabeli (np. grawer na piórze o wartości 300 zł wyniesie
20 zł z tabeli plus 30 zł od wartości pióra plus 30 zł koszt przygotowalni ).
Grawerowanie znaków ciemnych na stali lub czarnych na aluminium to dodatkowy koszt 25%/szt.
Grawerowanie tła to dodatkowy koszt od 30% do 50%.
Personalizacja (zmienność treści z szablonu) plus 1 zł/szt
Przy większej partii materiałów jeden egzemplarz grawerowanego produktu jest przeznaczony na ustawienie
maszyny oraz próby znakowania - należy to uwzględnić przy dostarczaniu materiałów.

Standardowy czas wykonania zlecenia 3 do 5 dni roboczych liczone od zaakceptowania zlecenia (wizualizacji jeśli takowa jest).
Możliwy jest termin jednodniowy (24 godziny, +50% ceny z cennika) oraz express (odbiór tego samego dnia, + 100% ceny)
aby złożyć zamówienie tego typu należy taką informację przesłać drogą mailową odpowiednio wcześniej.
Grafikę wektorową należy przesyłać w formacie CorelDRAW (do wersji 12max).
W przypadku gdy grafika będzie w innym formacie lub będzie wymagała modyfikacji z naszej strony (nie połączone,
nachodzące się linie, grafika inna niż wektorowa itp) doliczamy 50 zł.
W przypadku konieczności rozpakowania/przepakowania przedmiotów do ceny należy doliczyć 5 lub 10 groszy/szt
(w zależności od skomplikowania operacji)
Ceny prezentowane są cenami netto, należy doliczyć do nich 22% podatku vat.

