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Piecz¹tki automatyczne wagraf
Automaty samotusz¹ce POLAN wraz z gum¹, cennik:
1. W przypadku zamówienia powy¿ej 2 szt. rabat w wysokoœci 5%
2. W przypadku zamówienia powy¿ej 4 szt. rabat w wysokoœci 10%
3. Przy wiêkszych zamówieniach istnieje mo¿liwoœæ negocjacji cen

Mo¿liwoœæ nabycia poduszki z tuszem w kolorze: czarnym, czerwonym, niebieskim.
Najpopularniejsze automaty:

POLAN 1s
36z³

POLAN 2
47z³

Maksymalna iloœæ wierszy: 3

Maksymalna iloœæ wierszy: 4

POLAN 3

POLAN 4

55z³

59z³

Maksymalna iloœæ wierszy: 5-6

Maksymalna iloœæ wierszy: 8

Przyk³adowa oferta na piecz¹tki automatyczne
oprócz piecz¹tek automatycznych robimy
piecz¹tki kieszonkowe, datowniki, automaty szkieletowe, gumki grawerowane laserowo etc.

*Podane ceny s¹ cenami brutto za automat oraz gumkê bez wzglêdu na iloœæ wierszy.

pe³na oferta na www.pjs.waw.pl
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Grawerowanie
Wykonujemy grawerowanie laserowe na:
- Skórze, materia³ach skóropodobnych - kalendarze, organizery, teczki, portfele, breloki.
- Drewnie
- Pleksi, plastiku - artyku³y promocyjne, gad¿ety reklamowe, litery, identyfikatory.
- Laminatach grawerskich - tabliczki znamionowe, identyfikatory, dyplomy, puchary.
- Papierze, kartonie - karty œwi¹teczne, zaproszenia, opakowania, dyplomy, wizytówki, szablony.
- Szkle, ceramice - kubki, kieliszki, szklanki, doniczki, pami¹tki.
- Metalach powlekanych i anodowanych - wizytowniki, breloki, pendrive’y, d³ugopisy,
akcesoria biurowe, gad¿ety reklamowe, tabliczki znamionowe.
- Gumie - piecz¹tki i stemple.
...i wielu innych materia³ach…
Przyk³adowa tabliczka grawerowana na drzwi o wymiarach 150x 65mm

Laminat z³oty, podk³ad w kolorze czarnym.

Dostawa piecz¹tek:
Ekspresowy dowóz w Warszawie, piecz¹tkê dowieziemy w³asnym transportem do firmy lub domu,
koszt dostawy w zale¿noœci od dzielnicy i bêdzie on umieszczony na fakturze Vat. W przypadku zamówienia powy¿ej 250z³ piecz¹tki
na terenie Warszawy dowozimy za darmo. Piecz¹tke dostarczamy tego samego dnia
Wysy³ka piecz¹tki - je¿eli nie mo¿esz odebraæ jej osobiœcie to wyœlemy piecz¹tkê przesy³k¹ priorytetow¹
Polskiej koszt to 9 z³ brutto. Piecz¹tka zostanie dostarczona do Pañstwa w ci¹gu 48 godz. z wyj¹tkiem sobót i dni œwi¹tecznych.
Kwota wys³ki bêdzie zamieszczona na fakturze Vat.
Przy zamówieniu powy¿ej 150z³ wysy³ka GRATIS.
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