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TAŚMY KLEJĄCE Z NADRUKIEM DO ZAKLEJANIA KARTONÓW 
 

Firma TECHNO ma przyjemność zaproponować Państwu zakup taśmy do zaklejania kartonów  

z nadrukiem indywidualnym wg Państwa uznania. Nadruk wykonany jest na taśmach włoskiej firmy MAC  

(podkład polipropylenowy 30; klej akrylowy). 

Dostępne kolory standardowe taśm na których wykonujemy nadruk - bezbarwny, biały, brązowy.  

Istnieje moŜliwość nadruku na innym kolorze taśmy. Cena takiego nadruku jest wyŜsza ok. 15%. 
 

1.  MoŜliwości nadruku – do trzech kolorów. 
 
2.  Termin wykonania – do dwóch tygodni od chwili akceptacji ostatecznego projektu graficznego 
     i dokonaniu przedpłaty. 
 
3.  Minimalne zamówienie – 210 rolek w formacie 50mm x 100m, lub 20 w wersji maszynowej 
     tj. 50mm x 990m. MoŜliwe są równieŜ inne formaty szerokości i długości taśmy na rolce. 
 
4.  Podane poniŜej ceny są cenami netto 1 rolki z nadrukiem do której naleŜy doliczyć 23% VAT 
 

 

Cena netto 1 rolki taśmy Wielkość zamówienia dla 
wersji 50mm x 100m druk 1 kolor druk 2 kolory druk 3 kolory 

1 210 - 500 rolek    
2 500 - 1 000 rolek    
3 PowyŜej 1 000 rolek    

 

 

UWAGI !!! 

 

*      dla wersji standard i maszynowej naleŜy zastosować odpowiedni przelicznik ilościowy, 
**    kalkulacja podana dla przypadku, gdy nadruk obejmuje do 50% powierzchni taśmy 
***  dla nadruku z uŜyciem farb metalizowanych – kalkulacja indywidualna 
 

5.  Koszt przygotowania: 
 - dla 1 koloru      
 - dla 2 kolorów   
 - dla 3 kolorów   
 

6.  Warunki płatności: przedpłata w wysokości 50% wartości zamówienia (brutto) dokonana   
     w chwili złoŜenia zamówienia, pozostała kwota płatna przy odbiorze towaru 
 

 

 

 

 

 
     TECHNO Sp.j. zastrzega sobie prawo do zmiany cen z tytułu zmiany kursu Euro, jak równieŜ wszystkich danych bez uprzedzenia 
       Podane ceny są cenami netto w PLN, do których trzeba doliczyć 23%VAT 
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Przykładowe wzory nadruków 

 
 

 
 
 


