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BANERY ODBLASKOWE

• odblaskowe, błyszczące banery PVC o strukturze plastra miodu, 
gramatura 520 g/m2

• bardzo dobre właściwości zadruku,

• nowy dostawca  lepsza jakość  niższa cena,

• klienci chwalą jakość nowego banera,

• bardzo dobra cena wejścia na stan magazynowy  8,21 zł netto/m2 –
sprzedaż nawet pod 20 zł netto/m2!!!

• produkt wysokomarżowy,

• właśnie skończyła się praktycznie pierwsza, próbna dostawa,

• kolejna dostawa ma wpłynąć niebawem.



BANERY BLOCKOUT

• białe banery PVC z czarną przekładką w środku, 

• gramatura 440/610 g,

• wysoka odporności na warunki zewnętrzne oraz 
uszkodzenia mechaniczne,

• do zadruku dwustronnego!!!

• trwałe i nierozwarstwiające się,

• UWAGA!!! – bardzo dobra cena wejścia na stan banerów 
610 g / 2,2 m – 4,88 zł netto/m2  59 szt., które dodatkowo 
znajdują się na liście produktów wyprzedażowych!!!



BANERY BACKLIT

• białe, matowe, powlekane banery PVC,

• idealny do reklam podświetlanych,

• obecnie na stanie posiadamy wyłączne ostatnie kilkanaście 
sztuk w rozmiarze 3,2 m – można z nich zawsze wyciąć inne 
szerokości,

• bardzo dobra cena wejścia na stan  3,93 zł netto/m2 
sprzedaż zwykle po około 6 zł netto/m2,

• produkt wysokomarżowy.



BANER POWLEKANY 
COATED 450

• wytrzymały baner powlekany,

• liczba splotów 500x500,

• gramatura 450 g/m2,

• banery ze starych dostaw – obecnie już nie zamawiamy,

• obecnie na stanie 35 banerów 1,27 m i pojedyncze sztuki z 
innych szerokości,

• cena wejścia na stan - około 3,3 zł netto/m2 – trzeba je 
wyprzedawać,

• w planie zamówienie banerów powlekanych 450 ze splotem 
1000/1000.



BANER POWLEKANY 
COATED 510

• bardzo wytrzymałe banery powlekane,

• liczba splotów 1000x1000,

• gramatura 510 g,

• bardzo dobra jakość,

• rewelacyjna cena wejścia na stan magazynowy  poniżej 
3,3 zł netto/m2,

• duża dostępność / pełna rozmiarówka.



BANERY LAMINOWANE 440g i 510g 
KLASYCZNE (splot 300/500) i 

WZMACNIANE (splot 1000/1000)
• białe, matowe lub błyszczące, laminowane banery PVC o 

średniej (liczba splotów 300/500) lub podwyższonej (liczba 
splotów 1000/1000) odporności na warunki zewnętrzne oraz 
uszkodzenia mechaniczne,

• podstawowe i najczęściej wybierane przez klientów banery –
głównie ze względu na najniższą cenę,

• duża dostępność – ciągła rotacja,

• bardzo dobre – dużo lepsze niż kilka miesięcy temu ceny 
wejścia na stan magazynowy!!!



BANERY LAMINOWANE 300

• lekki, laminowany baner ekonomiczny o podwyższonej 
liczbie splotów (840x840),

• gramatura 300 g,

• możliwość podświetlania,

• niska cena wejścia na stan  1,8 / 1,92 zł netto/m2, 

• trzy dostępne szerokości: 1,37 / 2,2 / 3,2 m,

• produkt idealny do aplikacji krótkookresowych,

• nie do zgrzewania.



Obecnie zamawiamy 

WYŁĄCZNIE BANERY BEZ KADMU!!!

Duża dostępność i rotacja towaru.

Częste dostawy  lepsza logistyka.



Dziękuję za uwagę...


