
CARDS

Kolekcja II



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Papier ozdobny, fakturowany, matowy w kolorze granatowym 
250 g, zdobiony srebrną folią imitującą wstążkę przeplatającą się
przez wyciętą choinkę
Przez wycięcia w okładce widać błyszczącą, lustrzaną podklejkę 
w kolorze czerwonego wina

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-501



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Papier ozdobny, gładki, metalizowany w kolorze złotym 300 g, 
zdobiony wyciętą ramką oraz złotą folią tworzącą wykończenie 
całego obrazka.

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,74 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-513



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Papier ozdobny, fakturowany, matowy w kolorze granatowym 
250 g, zdobiony złota i czerwona folia, tworząca choinkę 
z kółeczek w towarzystwie czerwonej wstażki.

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,10 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-514



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier: papier ozdobny, fakturowany w kolorze 
śnieżnobiałym 260 g, zdobiony srebrną folią w kształcie śnieżynek 
oraz ciętą choinką, przez którą przebija srebrna, błyszcząca 
podklejka.

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-516



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier: papier ozdobny, fakturowany, matowy w kolorze 
granatowym 250 g, zdobiony srebrno-złotą folią tworzącą
obraz świątecznej choinki

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 2,93 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-523



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier fakturowany, matowy w kolorze szaro-beżowym ze skrobi 
ziemniaczanej 270 g, zdobiony wysrebrzonym świątecznym 
drzewkiem i wyjątkową czerwoną kokardą

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-524



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier gładki matowy w kolorze kremowym 300 g, 
na wierzchu okładki ozdobna przyklejka z czerwoną satynową 
kokardką oraz cięta leserem bombka, przez którą widać tłoczone 
czerwoną błyszczącą folią zimowe, skandynawskie wzory

Wkładka:
Wymiary: 114x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze kremowym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier kremowy gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,42 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-528



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Papier ozdobny, fakturowany, matowy w kolorze granatowym 300 g, 
zdobiony czerwono-srebrnym dekoracyjnym tłoczonym szlaczkiem 
oraz świątecznymi napisami

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format 110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-532



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier fakturowany, matowy w kolorze granatowym 260 g, 
zdobiony wysrebrzoną choinką oraz świątecznym napisem, 
którego środek stanowi oddzielny, wycięty element
przyklejany do czerwonego podłoża będącego podklejką okładki

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-548



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier fakturowany, posiadający charakterystyczną pionową
strukturę, opalizujący w kolorze srebrnym 285 g, zdobiony cięciem 
laserowym w kształcie bombki, przez którą prześwituje granatowa 
błyszcząca podklejka

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,58 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-549



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier fakturowany, matowy w kolorze granatowym 280 g, 
zdobiony wysrebrzonym świątecznym drzewkiem w towarzystwie 
srebrnych kropkowanych linii oraz wyróżniającymi się czerwonymi 
bombkami

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,10 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-556



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier ozdobny, matowy, opalizujący w kolorze antracytu 285 g, 
zdobiony wysrebrzoną subtelną choinką z delikatnymi czerwonymi 
bombkami

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-569



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier gładki matowy w kolorze brązowym 260 g, zdobiony 
świątecznymi napisami w towarzystwie ciętej laserowo choinki, 
przez którą widać złotą błyszczącą podklejkę

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,74 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-571



Okładka:
Wymiary: 200x210 mm
Wymiary po złożeniu: 100x210 mm
Papier ozdobny, gładki w kolorze szarym 260 g, który daje 
nieskazitelnie matowy efekt oraz sprawia niesamowite, 
aksamitne wrażenia dotykowe, zdobiony błyszczącymi, figlarnymi 
listami przypominającymi świąteczne choinki

Wkładka:
Wymiary: 196x202 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  110x220 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-573



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 15x152 mm
Papier ozdobny, matowy posiadający dwustronną delikatną fakturę filcu, 
imitujący papier czerpany 250 g w kolorze czerwonym.
Elementem ozdobnym okładki jest doklejany granatowy kartonik 
z wyciętą laserowo choinką, przez który widoczne są wysrebrzone 
skandynawskie wzory

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format: 156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,82 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-576



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Papier: gładki, opalizujący w kolorze kremowym 285 g, 
zdobiona delikatną choinką z czerwonej folii
oraz wytłoczoną wstążką i gwiazdkami

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram 
w kolorze kremowym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier kremowy gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-581



Okładka:
Wymiary: 215x185 mm
Wymiary po złożeniu: 107x185 mm
Papier: delikatnie fakturowany, matowy, w kolorze białym 250 g, 
zdobiona głębokim przetłoczeniem i cięciem laserowym w kształcie 
choinki, przez którą prześwituje wyjątkowa podklejka w kolorze 
starego złota.

Wkładka:
Wymiary: 212x177 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  120x195 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Wkładka mocowana do okładki taśmą dwustronnie klejącą

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia złota metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-582



Okładka:
Wymiary: 152x304 mm
Wymiary po złożeniu: 152x152 mm
Kartka wykonana jest z papieru gładkiego, matowego w kolorze 
bordo 300 g, zdobiona wytłoczona choinka z brązowej folii na tle 
roziskrzonego, srebrnego nieba

Wkładka:
Wymiary: 144x299 mm
Papier ozdobny, gładzony, matowy, 120 gram w kolorze białym
Druk jednostronny

Koperta:
Format  156x156 mm
Papier biały gładki 120g

Sposób łączenia wkładki z okładką:
Dwa półokrągłe nacięcia w okładce, w które wkłada się wkładkę

Cena: 3,25 zł /1 szt 

Nadruk życzeń kolor: 0,70 zł / 1 szt
Logo laser na okładce: 0,40 zł / 1 szt (opcja dostępna od 100 szt)
Logo folia metaliczna: 300 zł do nakładu ( do 1000 szt), powyżej 0,30 zł / 1 szt
Skład życzeń z logo w krzywych - GRATIS !
Obróbka logo: 60 zł -150 zł w zależności od czasu pracy
Koszt pakowania i wysyłki: od 25,00 zł 

Minimalne zamówienie: 30 szt 

Termin realizacji: 
10 dni roboczych po zaksięgowania płatności

Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

OPIS:

KS-587



Życzenia

7. 
Mrozem malowane - gorące życzenia,

spełnienia świątecznego marzenia.

8. 
Niech pod świąteczną choinką
znajdzie się radość, szczęście,

życzliwość i wzajemne zrozumienie
oraz spełnienie wszystkich marzeń

w zbliżającym się Nowym Roku

9. 
Szczęścia - co radość daje

miłości - co niesie pokój
zdrowia - co rodzi wytrwałość
wiary - co nadzieję prowadzi
w Nowym Roku Wam życzyć

jesteśmy bardzo radzi.

12. 
Świąt wypełnionych radością i miłością,

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku spełniającego

wszelkie marzenia, pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia 

życzą 

13. 
Niech magiczna moc Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym piękne,
a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
spędzonych w rodzinnym gronie

życzą

14. 
Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia

upłyną spokojnie i radośnie,
a w Nowym Roku,

marzenia niech zmienią się w rzeczywistość
a sukcesy przerosną oczekiwania.

15. 
Niech każda chwila tych Świąt

żyje swym pięknem,
a nadchodzący Nowy Rok

przyniesie same radosne i pełne słońca dni
oraz podaruje wiele szczęścia i satysfakcji

16.
Nadziei zmieniającej codzienność,

mądrości w działaniu oraz wiary w ludzi
z okazji Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku

17. 
Magicznych Świąt - zielonej choinki z tysiącem lampek,

własnego skrawka nieba ze srebrnymi gwiazdami,
skrzypiących śniegiem spacerów w rodzinnym gronie,

chwil roziskrzonych kolędą i prezentów na sam koniec...



Czcionki



 
tel. +48 881538855

e-mail: info@beeline.com.pl

JAK ZAMÓWIĆ ?
Chcąc zamówić karty napisz maila na adres:

info@beeline.com.pl

Podaj n/w informacje:
   1. Dane firmy do faktury 
   2. Dane firmy do wysyłki

   3. Osoba kontaktowa
   4. Telefon kontaktowy

   5. E-mail
   6. Symbol karty

   7. Numer życzeń lub własny tekst
   8. Numer czcionki

   9. Nakład
10. Logo w załączniku jeżeli ma być pod życzeniami

11. Logo na okładce w formacie wektorowym w załączniku 
12. Logo złocone czy wycinane laserowo ?

Osoba zajmująca się Państwa zamówieniem
skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin !


