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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "A" 

 

  

Cennik stojaka półkowego "A" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        30,00 zł  

11-20        28,00 zł  

21-50        26,00 zł  

51-100        25,00 zł  

101-150        23,50 zł  

151-200        22,00 zł  

>200 Na zapytanie 

Wymiary ok.: 

 szerokość  13,2 cm  x  głębokość  23 cm 

 wysokość: 36 cm + wys. opcjonalnego topera reklamowego  (opis / cena w opcjach) 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość 13 cm  x   wysokość 14 cm  x   głębokość 12 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "B" 

 
 

   

 

Cennik stojaka półkowego "B" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        57,00 zł  

11-20        53,00 zł  

21-50        50,00 zł  

51-100        48,00 zł  

101-150        46,00 zł  

151-200        44,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W zbliżonej cenie model „I” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 35,2 cm 

 wysokość: 46 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 28 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 35 cm 

 wysokość: 17,5 cm 

 głębokość: 15 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "C" 

 

 

Cennik stojaka półkowego "C" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        89,00 zł  

11-20        84,00 zł  

21-50        80,00 zł  

51-100        76,00 zł  

101-150        73,00 zł  

151-200        69,00 zł  

>200 Na zapytanie 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 18,2 cm 

 wysokość: 74 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 28 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 18 cm 

 wysokość: 17,5 cm 

 głębokość: 15 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "D" 

 

 

Cennik stojaka półkowego "D" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        110,00 zł  

11-20        104,00 zł  

21-50        100,00 zł  

51-100          94,00 zł  

101-150          91,00 zł  

151-200          86,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W tej samej cenie model „H” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 23,2 cm 

 wysokość: 94 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 36 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 23 cm 

 wysokość: 22,5 cm 

 głębokość: 20 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "E" 

 

Cennik stojaka półkowego "E" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        57,00 zł  

11-20        54,00 zł  

21-50        50,00 zł  

51-100        48,00 zł  

101-150        46,00 zł  

151-200        44,00 zł  

>200 Na zapytanie 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 15,2 cm 

 wysokość: 76 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 23 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 15 cm 

 wysokość: 14 cm 

 głębokość: 12 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "F" 

 

Cennik stojaka półkowego "F" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10       99,00 zł  

11-20        94,00 zł  

21-50        90,00 zł  

51-100        86,00 zł  

101-150        81,00 zł  

151-200        77,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W zbliżonej cenie model „G” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 18,2 cm 

 wysokość: 94 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 28 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 18 cm 

 wysokość: 17,5 cm 

 głębokość: 15 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "G" 

 

Cennik stojaka półkowego "G" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10       102,00 zł  

11-20        97,00 zł  

21-50        92,00 zł  

51-100        88,00 zł  

101-150        84,00 zł  

151-200        80,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W zbliżonej cenie model „F” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 30,2 cm 

 wysokość: 94 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 28 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 30 cm 

 wysokość: 17,5 cm 

 głębokość: 15 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "H" 

 

Cennik stojaka półkowego "H" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10       110,00 zł  

11-20        104,00 zł  

21-50        100,00 zł  

51-100          94,00 zł  

101-150          91,00 zł  

151-200          86,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W tej samej cenie model „D” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 35,2 cm 

 wysokość: 94 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 28 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 35 cm 

 wysokość 17,5 cm 

 głębokość: 15 cm 
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Ekspozytor - stojak półkowy z tektury 

MODEL - ROZMIAR "I" 

 

Cennik stojaka półkowego "I" w stanie zdemontowanym, z estetycznie 

wykonaną grafiką reklamową wg projektu Klienta (ważny do 20-08-2016) 

 

Nakład Cena PLN/szt. netto 

6-10        57,00 zł  

11-20        54,00 zł  

21-50        50,00 zł  

51-100        48,00 zł  

101-150        46,00 zł  

151-200        44,00 zł  

>200 Na zapytanie 

   W zbliżonej cenie model „B” 

Wymiary ok.: 

 szerokość: 20 cm 

 wysokość: 48 cm + opcjonalny toper reklamowy  (opis / cena w opcjach) 

 głębokość: 21 cm 

Wewnętrzne wymiary półek ok.: 

 szerokość: 19,5 cm 

 głębokość: 19 cm 
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Specyfikacja technologiczna 

 druk atramentowy, wolny od szkodliwych substancji chemicznych (atesty) 

 tektura mikrofala 

 laminat zabezpiecza grafikę przed zabrudzeniem, pozwala na wytarcie wilgotną szmatką, 

jest eleganckim wykończeniem 

Dopuszczalne obciążenie 

 do 0,6 kg na jedną półkę 

Ceny loco Trangor Piaseczno bez kosztów transportu / dostawy 

 

Opcjonalnie 

- Toper reklamowy wycinany w dowolnym kształcie 

 

 Wymiary [ok.]: max. szerokość  =  szerokość stojaka + 8 cm  /  max. wys.: 30 cm 

 Cena 18,00 zł + 23%VAT niezależna od ilości (toper sprzedawany wyłącznie razem z 

ekspozytorem) 
 

- Wkładka z wyciętymi otworami 

  

 Do pozycjonowania produktów na półkach 

 Wyceny indywidualne 


