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DRUK NA SZKLE 

 
Szkło + nadruk  
Float 4 mm (niehartowane ) z grafiką 319 zł/mkw. 
Float 6 mm (niehartowane ) z grafiką 399 zł/mkw. 
Float hartowane 4 mm z grafiką 459 zł/mkw. 
Float hartowane 6 mm z grafiką 529 zł/mkw. 
Optiwhite 4 mm (niehartowane ) z grafiką 399 zł/mkw. 
Optiwhite 6 mm (niehartowane ) z grafiką 479 zł/mkw. 
Optiwhite hartowane 4 mm z grafiką 539 zł/mkw. 
Optiwhite hartowane 6 mm z grafiką 639 zł/mkw. 
  
Druk na materiale Klienta  
Tryb QUALITY, Primer + CMYK + White 139 zł/mkw. 
Tryb HD, Primer + 1xCMYK + 2xWhite 159 zł/mkw. 
Tryb HD, Primer + 2xCMYK + 3xWhite 199 zł/mkw. 
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Usługi dodatkowe 
Otwór do fi 12 (dystans) 29 zł/mkw. 
Otwór do fi 68 (gniazdko) 49 zł/mkw. 
Wycinka do brzegu 79 zł/szt. 
Zaokrąglenie narożnika 8,50 zł/szt. 
Klej do szkła (nieagresywny, 1 szt. na ok. 2 m.kw.) 30 zł/szt. 
Szlif krawędzi 16 zł/mb. 
Zdjęcie Fotolia.pl / Prindeco.pl / Fotostick.pl 50 zł/szt. 
Pomiar (+koszt dojazdu) 100 zł/szt. 
Montaż (+koszt dojazdu) od 300 zł/szt. 
Transport / dojazd 1,50 zł/km 
 

Wysyłka krajowa firmą kurierską - ubezpieczona (max. dł. 250 cm, szkło zapakowane w bezpieczną 
drewnianą skrzynię wykonaną pod wymiar, zabezpieczone folią bąbelkową i styropianem) 
Długość paczki - do 1 m 69 zł/szt. 
Długość paczki - do 1,5 m 79 zł/szt. 
Długość paczki - do 2 m 99 zł/szt. 
Długość paczki - do 2,5 m 149 zł/szt. 
  
UWAGI  

 Podane ceny to ceny netto, w przypadku cen brutto należy doliczyć podatek VAT 23%. 
 Cennik ważny od 01-04-2018. 
 Maksymalny rozmiar szkła z grafiką - 250x125 cm  
 Minimalna powierzchnia obliczeniowa to 0,5 mkw. To oznacza, że szkło dekoracyjne 

o powierzchni mniejszej niż 0,5 mkw. liczone jest jak 0,5 mkw. 
 Przy zamówieniu szkła ( nie licząc usług dodatkowych jak szlif, otwory, transport itp.) 

na kwotę ponad 1.000 zł - TRANSPORT GRATIS. 

 

 W celu wykonania szczegółowej wyceny Twojego zamówienia, prosimy o przesłanie 
wypełnionego formularza zamówienia / wyceny znajdującego się na naszej stronie:

 
 

  

 
 


