
TAŚMA PAPIEROWA SUPERECO - klej solvent, 50mm 
JAK ZAMÓWIĆ TAŚMĘ 
Z NADRUKIEM?
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Zapoznaj się z naszą ofertą i 
wybierz jedną  z opcji.

Prześlij e-maila wraz z informacjami:
- rodzaj taśmy, ilość, długość
- plikiem graficznym w formie cdr lub 
  pdf (wektor , 300 DPI)
- adres do wysyłki

Na podstawie przesłanych plików, nasz
grafik przygotuje projekt wg Państwa 
wskazówek. 

Po pisemnej akceptacji projektu i 
zamówieniu, prześlemy pro-formę.
Po zaksięgowaniu kwoty zlecenie zostaje 
przyjęte do realizacji.
Czas oczekiwania ok. 35 dni roboczych.

Taśma gotowa do odbioru lub wysyłki.
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ul. Grunwaldzka 542
62-064 Plewiska/k. Poznania

biuro@centrumpakowania.com
61 667 44 88

* wszystkie podane ceny są cenami netto
Jednorazowy koszt przygotowania produkcji -  / netto/ 1 kolor 70zł
Przedpłata (ProForma)

od 360 rolek - przygotowalnia i projekt GRATIS

Oryginalny wygląd
Taśma papierowa z nadrukiem
logo Twojej firmy nada 
opakowaniom naturalny i 
wyjątkowy charakter.

Ilość 1 kolor 2 kolory  3 kolory

72 sztuki 12,92 zł - -

108 sztuk 11,08 zł 11,95 zł 12,77zł

144 sztuk 10,07 zł 10,72 zł 11,32 zł

180 sztuk 9,49 zł 10,02 zł 10,50 zł

360 sztuk 8,97 zł 9,54 zł 10,10 zł

720 sztuk 8,73 zł 9,21 zł 9,70 zł

1080 sztuk 8,33 zł 8,82 zł 9,30 zł

2592 sztuk 8,08 zł 8,56 zł 9,05 zł

TAŚMA PAPIEROWA KRAFT - klej hot-melt, 50mm 

Mocne kleje
Klej Hot-Melt to klej kauczukowy 
syntetyczny o mocnej sile klejenia.
Klej Solventowy doskonale sprawdza 
się w każdych warunkach. 
Odporny na kurz i temperaturę

Taśma ekologiczna
Przeznaczona do 
recyklingu razem z 
tekturowym opakowaniem.

.

Ilość 1 kolor 2 kolory  3 kolory

72 sztuki 18,80 zł - -

108 sztuk 16,17 zł 16,76 zł 17,47 zł

144 sztuk 15,42 zł 16,03 zł 16,65 zł

180 sztuk 14,85 zł 15,33 zł 15,82 zł

360 sztuk 14,09 zł 14,56 zł 15,06 zł

720 sztuk 13,60 zł 14,00 zł 14,41 zł

1080 sztuk 12,45 zł 12,94 zł 13,42 zł

2592 sztuk 11,97 zł 12,45 zł 12,94 zł


	Strona 1

