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+48 691-960-009   - Centrala 

+48 55/ 234-27-57 - Sprzedaż 
E-mail: patrex@patrex.pl 

http://www.patrex.pl 

NIP: 578-013-29-60 

Cennik  podkładek pod tablice:  
 

- czarne powyżej 100 szt. 1,80 zł netto,        

- czarne poniżej 100 szt. 2,40 zł netto,  

Fax./tel.  +48 55/ 234-10-56 - Kadry  

Fax./tel.  +48 55/ 235-62-44 - Zaopatrzenie  

Fax./tel  +48 55/ 233-17-89 - Marketing  

- czarne ze srebrnym (sitodruk) wykończeniem powyżej 100 szt. 2,30 zł netto,  

- czarne ze srebrnym (sitodruk) wykończeniem poniżej 100 szt. 2,70 zł netto,  

- białe powyżej 100 szt. 2,70 zł netto,  

- białe poniżej 100 szt. 3,10 zł netto,  

- srebrne połysk metalizowane powyżej 100 szt. 8,40 zł netto,  

- srebrne połysk metalizowane poniżej 100 szt. 10 zł netto,  

- kolor połysk metalizowane powyżej 100 szt. 9,40 zł netto. (dostępne kolory: grafit połysk, stare złoto                   

połysk, średnie złoto połysk, zielony połysk, ciemny zielony połysk, jasne złoto połysk, fioletowy połysk, 

ciemny fioletowy połysk, czerwony połysk, ciemny czerwony połysk, niebieski połysk, ciemny niebieski 

połysk, seledyn połysk, ciemny seledyn połysk, czarny połysk). 

- kolor połysk metalizowane poniżej 100 szt. 11 zł netto. 

- srebrne połysk galwanizowana powyżej 100 szt. 20 zł netto,  

- srebrne połysk galwanizowana poniżej 100 szt. 22 zł netto.         

- karbon powyżej 100 szt. 2,50 zł netto, 

- karbon poniżej 100 szt. 2,80 zł netto. 

PROMOCJA ! 

Podkładka pod tablice GRAFIT POŁYSK przy zakupie powyżej 100 szt. – 8,00 PLN 

Podkładka pod tablice SREBRO przy zakupie powyżej 100 szt. – 7,20 PLN 

Podkładka pod tablice CZARNA przy zakupie powyżej 100 szt. – 1,75 PLN 
W ofercie posiadamy:  

•  gotowe śmieszne nadruki ( dopłata 0,25 zł netto) Np.:  

- „WAL ŚMIAŁO! AUTO TEŚCIOWEJ!”;  
- „Jeżeli możesz to przeczytać, to znaczy, że jesteś za blisko”  

                         - „WAL ŚMIAŁO I TAK TY PŁACISZ!”  
- „CO MI ZROBISZ JAK MNIE ZŁAPIESZ… ?”  
- „WYPRZEDZAJ! KTOŚ CZEKA NA TWOJĄ NERKĘ …”;  
- „CO TAK BLISKO, PRZECIEZ SIĘ NIE ZNAMY”;   

•  gotowe napisy miast wraz z herbem miasta:  

- „ELBLĄG” , „GDAŃSK”, „GDYNIA”, „WARSZAWA”, „ŁÓDŹ” „KOSZALIN”. 
 
Dopłata za nadruk z dowolnym napisem (reklama, logo) - sitodruk* :  

 
Ceny netto  

                1 kolor  

2 kolory  

3 kolory  

4 kolory  

 

Do 200 szt.  

Ryczałt 68 zł  

Ryczałt 136 zł  

Ryczałt 204 zł  

Ryczałt 272 zł  

 
Od 200 do 500  

0,43 zł  

0,81 zł  

1,15 zł  

1,45 zł  

 
Od 500 do 1000  

0,40 zł  

0,78 zł  

1,08 zł  

1,36 zł  

 
Powyżej 1000  

0,20 zł  

0,38 zł  

0,54 zł  

0,68 zł  

Nadruki możemy również wykonywać na specjalnej solwentowej folii (naklejane na listwę) – ful  kolor 1,60 zł  
netto / sztuka. Minimalne zamówienie 10 sztuk. * termin realizacji  maksymalnie do 14 dni  


