
DRUKOWANIE CYFROWE 
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW 



Biuwary 

Biuwary łączą cechy kalendarza i notesu - nie trzeba szukać kartek 
do notowania oraz kalendarza 

Charakterystyka biuwarów: 

drukowane na papierze offsetowym 80g lub 90g 

drukowane farbami w kolorystyce CMYK lub Pantone 

klejone po 26 lub 52 kartki z jednej lub trzech stron z tekturową 
podkładką 

drukowane w różnych formatach - B3, B2, A3, A2 lub innych na 
życzenie  

mogą posiadać okładkę 

pakowane pojedynczo w folię termokurczliwą lub karton z tektury 
falistej 

mogą posiadać zabezpieczającą przed zaginaniem plastikową 
kolorową listwę 

 









STANDY - POSTAW SIĘ! 
Stand zawsze zwróci na siebie uwagę jeżeli jest wystawiony 

w odpowiednim miejscu i oczywiście wydrukowany we 

właściwy sposób i na prawidłowym materiale 

 

Standy są: 

wykonane z tektury falistej lub litej 

sztancowane według indywidualnych wykrojników 

możliwość doklejenia kieszonek na ulotki 

 







WIZYTÓWKI 
Wizytówki są: 

•drukowane w kolorach pantonowych 

•drukowane na papierach ozdobnych lub kredowych 

•estetycznie wydrukowane 

•bardzo dokładnie przycięte 

•odpowiednio zabezpieczone i zapakowane 

Opcje wykończeń: 

folia błysk, mat lub Soft touch 

lakier UV całościowo lub wybiórczo 

lakier UV wypukły (3D) 

tłoczenie wypukłe lub wklęsłe 

folia na gorąco Hot Print 

sztancowanie, np. zaokrąglanie rogów 

bigowanie i składanie 
 



Wymiar wizytówki: 90x50 mm 

Wymiar projektu graficznego brutto z nadlewkami po 3 mm dookoła do ścięcia: 96x56 

mm 

Rodzaj papieru: Kreda matowa 350g 

Kolorystyka: Pełen kolor z dwóch stron, czyli 4+4 

Rodzaj uszlachetnień: Folia matowa, lakier UV wybiórczy dwustronnie, wycinanie 

wizytówki z wykrojnika 

Introligatornia: kontrola jakości, pakowanie 

 



WIZYTÓWKA ZŁOŻONA 



Wymiar wizytówki po złożeniu: 85x45 mm, po 

rozłożeniu 170x45mm. 

Wymiar projektu graficznego brutto z nadlewkami 

po 3 mm dookoła do ścięcia: 176x 51mm. 

Rodzaj papieru: Papier offsetowy 300g, biały, gładki 

Kolorystyka: Czarny kolor na wewnętrznych 

stronach, czyli tzw. 0+1 

Rodzaj uszlachetnień: wycinanie otworu pod logo z 

wykrojnika 

Introligatornia: cięcie, bigowanie i składanie, 

kontrola jakości, pakowanie. 



MINIPALETKI, BLOCZKI 

REKLAMOWE 



format kostki: 77 x 116 mm lub 98 x 98 

mm 

Wysokość: od 2 do 10 cm, co daje od ok. 

200 do 1000 kartek w bloczku. 

Możliwy nadruk na każdej kartce 

bloczka. 

Nadruk w kolorystyce CMYK lub 

Pantone na 1, 2, 3 lub na wszystkich 4 

bokach. 

Opcjonalnie do wyboru kolory paletek: 

czerwony, zielony i niebieski. 

Pakowane pojedynczo w przeźroczystą 


