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Oferta na maseczki  

Str.1  Maseczka STANDARD  

100 szt – 8,90 zł/ 890 zł netto 
 
Str. 2  
Maseczka z nadrukiem SITODRUK /profilowana 

100 szt.- 12,50  zł/ 1250  zł netto 

 
Maseczka z nadrukiem SUBLIMACJA/ harmonijka 

100 szt.- 15,35 zł/ 1535   zł netto 
 
Maseczka z nadrukiem SUBLIMACJA/profilowana  

100 szt.-  10,79  zł/ 1079 zł netto 

 
Str.3   
Maseczka z własnym nadrukiem ,3 warianty! - AP721779 
1.transfer T0 ( 80 x 55 mm)/ 1 kolor  - 100 szt.- 9,05 zł/ 905 zł netto 
2.sublimacja ( 80 x 60 mm)/ full kolor - 100 szt.- 13,65 zł/ 1365 zł netto 
3. : transfer cyfrowy ( 80 x 60 mm/) full kolor - 100 szt.- 9,23zł/ 923 zł netto 
 

Po więcej informacji  zajrzyj do prezentacji! 
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Maseczka z własnym 

nadrukiem – Standard 
 

* zadruk: full kolor  

* metoda: sublimacja 

*model:  harmonijka  

*materiał: poliester 

 
100 szt – 8,90 zł/ 890 zł netto 
300 szt – 7,23 zł/ 2170zł netto 

 

Możliwość zadrukowania całej 

maseczki  wzorem klienta 

 (full kolor) 

 

 

Według życzenia klienta, możliwość zmiany 

koloru gumek na uszy. 

Fot. poglądowe 
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Maseczka z własnym 

nadrukiem  
 

* zadruk: full kolor  

* metoda: sublimacja 

*model: profilowana 

 

100 szt.- 12,50  zł/ 1250 zł netto 

200 szt. – 11,50  zł/ 2300 zł netto 

300 szt. – 10,50  zł/ 3150 zł netto 

 

*pakowanie w torebki ozdobne 0,30 zł/szt 

 

 
 

Maseczka z własnym 

nadrukiem  

 
* zadruk: full kolor  

* metoda: sitodruk 

*model: profilowana 

 
100 szt.- 15,35 zł/ 1535 zł netto 

200 szt. – 12,54  zł/ 2508  zł netto 

300 szt. – 11,24 zł/ 3372 zł netto 

 

 

*pakowanie w torebki ozdobne 

0,30 zł/szt 

 

 
 

Maseczka z własnym 

nadrukiem  

 
* zadruk: full kolor  

* metoda: sublimacja 

*model: harmonijka 
 

100 szt.- 10,79  zł/ 1079 zł netto 

200 szt. – 9 ,44 zł/ 1888  zł netto 

300 szt. – 8,65 zł/ 2595 zł netto 
 

*pakowanie w torebki ozdobne 0,30 zł/szt 

 

 

 

*pakowanie w torebki ozdobne 0,30 zł/szt 
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Maseczka z własnym nadrukiem 
3 warianty! - AP721779 

 

1- wariant 
* zadruk: jeden kolor  

* metoda: transfer T0 ( 80 x 55 mm) 

*model:  profilowana 

*materiał: poliester 95 % / elastan 5%  
 

100 szt.- 9,05 zł/ 905 zł netto 

 

200 szt. – 7,35 zł/ 1470,50 zł netto 

 

300 szt. – 6,66 zł/ 2000,50 zł netto 

 

 

2-wariant  
* zadruk: full kolor 

* metoda: sublimacja ( 80 x 60 mm) 

*model:  profilowana 

*materiał: poliester 95 % / elastan 5%  
 

100 szt.- 13,65 zł/ 1365 zł netto 

 

200 szt. – 12,06 zł/ 2413,00 zł netto 

 

300 szt. – 11,23 zł/ 3370,00 zł netto 

 

 

3-wariant  
* zadruk: full kolor 

* metoda: transfer cyfrowy ( 80 x 60 mm) 

*model:  profilowana 

*materiał: poliester 95 % / elastan 5%  
 

100 szt.- 9,23zł/ 923 zł netto 

 

200 szt. – 7,52 zł/ 1505 zł netto 

 

300 szt. – 6,89 zł/ 2068 zł netto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sublimacja 
 
 -najtrwalsza metoda 
 
- nadruk prawie nie wyczuwalny w 
dotyku 
 
-nadaje się do znakowania tylko 
materiałów poliestrowych w jasnym 
kolorze 

Transfer  Cyfrowy 
 
- opłacalny przy mniejszych 
nakładach 
 

 

 
 


