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TERMIN: 5-14 DNI

GRAFIKA Z APLIKACJĄ minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2 Trwałość
wg spec.

producenta

Marka
i seria folii

Folia plotowana z dostępnej palety NIE MNIEJ NIŻ RABAT 20% RABAT 30%

Folia monomeryczna 1 kolor (jedna warstwa) 300 zł 80 zł 64 zł 56 zł 2-4 lata
Oracal 641 

lub Avery 500
Folia monomeryczna 2 kolory (dwie warstwy) 300 zł 100 zł 80 zł 70 zł 2-4 lata

Folia polimerowa 1 kolor (jedna warstwa) 300 zł 100 zł 80 zł 70 zł 5-6 lat
Oracal 551 

lub Avery 700
Folia polimerowa 2 kolory (dwie warstwy) 400 zł 140 zł 112 zł 98 zł 5-6 lat

Folia z nadrukiem pełnokolorowym minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2

od zewnątrz z laminatem 350 zł 100 zł 80 zł 70 zł 3-5 lat
Avery

od wewnątrz (za szybą) 350 zł 100 zł 80 zł 70 zł 3-6 lat

perforowana OWV ekonomiczna 350 zł 90 zł 72 zł 63 zł brak danych -

perforowana OWV premium 400 zł 120 zł 96 zł 84 zł min. 3 lata Oracal

Aplikacje nietypowe minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2

Pełne aple ploterowe biała / czarna 350 zł 80 zł 64 zł 56 zł 1-2 lata 1-2 lata

Dopłaty Przygotowanie 

Dokumentacja pomiarowa u Klienta 80 zł netto Usuwanie grafiki i kleju (godz. pracownika) 50 zł / godz. 

Aplikacja z drabiny powyżej 2-5 metrów 20% Odczyszczanie szyb z głębokich zabrudzeń 10 zł / m2

Aplikacja w godzinach 21-7 +30%

Podane ceny są za m2  od 3 metrów kwadratowych, nie mniej niż kwota określona w kolumnie minimum. 
Podana cena zawiera folię, druk, plotowanie, docinanie, transfer oraz aplikacja na szyby.  Cena nie zawiera usunięcia 
starej grafik, przygotowania projektu graficznego i dojazdu poza Lublin

GRAFIKA 
PLOTOWANA

Folie dostępne z wzornika folii jednobarwnych. Folie o różnej trwałości 
Intensywność i bogata paleta tych folii jest ich zaletą WZORNIKI > REALIZACJE > 

GRAFIKA 
DRUKOWANA

Brak ograniczeń kolorystycznych. Druk CMYK na folii monomerycznej białej,  
bezbarwnej, na folii perforowanej - one way vision.  
Możliwość laminowania folii laminatem w wykończeniu mat lub błysk.

OPIS FOLII > REALIZACJE > 

ZOBACZ REALIZACJE >
ZOBACZ REALIZACJE > ZOBACZ REALIZACJE > ZOBACZ REALIZACJE >

grafika reklamowa

W celu uzyskania maksymalnej trwałości folia jest naklejana w odległości 2-5 mm od uszczelki szyby

http://www.egoart.pl/oklejanie-dekoracyjne
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/oklejanie-dekoracyjne
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
mailto:info@egoart.pl
http://www.egoart.pl
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/wzorniki-i-opis-folii-ploterowych
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/druk-na-folii
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn


OKLEJANIE POWIERZNI SZKLANYCH

egoart - tel. 81 467 02 44 - info@egoart.pl - www.egoart.pl  wersja 07_2019         ceny netto

Podane ceny są za m2  od 3 metrów kwadratowych, nie mniej niż kwota określona w kolumnie minimum. 
Podana cena zawiera folię, druk, plotowanie, docinanie, transfer oraz aplikacja na szyby.  Cena nie zawiera usunięcia 
starej grafik, przygotowania projektu graficznego i dojazdu poza Lublin

TERMIN: 5-14 DNI

grafika dekoracyjna

Dusted Glass - folia trawiona minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2
Trwałość
zewnętrzna

Trwałość
wewnętrznaFolia z aplikacją NIE MNIEJ NIŻ RABAT 20% RABAT 30%

Pełne aple (całościowo) 350 zł 120 zł 96 zł 84 zł min. 5 lata min. 9 lat 120 cm

Pełne aple z folią ploterową 400 zł 170 zł 136 zł 119 zł min. 5 lata min. 9 lat 120 cm

Pełne aple z wzorem wybieranym 400 zł 155 zł 124 zł 108,50 zł min. 5 lata min. 9 lat 120 cm

Frosted Lite - folia srebrzysta minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2
Trwałość
zewnętrzna

Trwałość
wewnętrznaFolia z aplikacją NIE MNIEJ NIŻ RABAT 20% RABAT 30%

Pełne aple (całościowo) 350 zł 100 zł 80 zł 70 zł min. 2 lata min. 5 lata 152 cm

Pełne aple z folią ploterową 400 zł 130 zł 104 zł 91 zł min. 2 lata min. 5 lata 152 cm

Pełne aple z wzorem wybieranym 400 zł 120 zł 96 zł 84 zł min. 2 lata min. 5 lata 152 cm

Pełne aple z nadrukiem pełnokolorym 400 zł 130 zł 104 zł 91 zł min. 2 lata min. 5 lata 152 cm

Cristal Glass - folia srebrzysta minimum od 3 do 5 m2 od 5 do 15 m2 od 15 m2
Trwałość
zewnętrzna

Trwałość
wewnętrzna

Max szer.
bez łączeńFolia z aplikacją NIE MNIEJ NIŻ RABAT 20% RABAT 30%

Pełne aple (całościowo) 350 zł 120 zł 96 zł 84 zł min. 3 lata min. 6 lat 120 cm

Pełne aple z folią ploterową 400 zł 150 zł 120 zł 105 zł min. 3 lata min. 6 lat 120 cm

Pełne aple z wzorem wybieranym 400 zł 140 zł 112 zł 98 zł min. 3 lata min. 6 lat 120 cm

Pełne aple z nadrukiem pełnokolorym 400 zł 150 zł 120 zł 105 zł min. 2 lata min. 6 lat 120 cm

W celu uzyskania maksymalnej trwałości folia jest naklejana w odległości 2-5 mm od uszczelki szyby

GRAFIKA 
PLOTOWANA

Folie dostępne z wzornika folii jednobarwnych. Folie o różnej trwałości 
Intensywność i bogata paleta tych folii jest ich zaletą WZORNIKI > REALIZACJE > 

GRAFIKA 
DRUKOWANA

Brak ograniczeń kolorystycznych. Druk CMYK na folii monomerycznej 
białej,  bezbarwnej, na folii perforowanej - one way vision.  
Możliwość laminowania folii laminatem w wykończeniu mat lub błysk.

OPIS FOLII > REALIZACJE > 

GRAFIKA 
DEKORACYJNA

Imitująca piaskowane/mrożone szkło. 
Możliwość wycinania/plotowania wzorów oraz zadruku. WZORNIKI > REALIZACJE > 

Dopłaty Przygotowanie 

Dokumentacja pomiarowa u Klienta 80 zł netto Wycinanie uchwytów (np. balkonowych) +20%

Aplikacja z drabiny powyżej 2-5 metrów +20% Demontaż szyb (np. balkonowych) +40%

Aplikacja wymagająca podnośnika koszowego 100 zł / godz. Usuwanie grafiki i kleju (godz. pracownika) 50 zł / godz. 

Oklejanie ram okiennych +100% Odczyszczanie szyb z głębokich zabrudzeń 10 zł / m2

mailto:info@egoart.pl
http://www.egoart.pl
http://www.egoart.pl/wzorniki-i-opis-folii-ploterowych
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/druk-na-folii
http://www.egoart.pl/wyklejanie-witryn
http://www.egoart.pl/oklejanie-dekoracyjne
http://www.egoart.pl/oklejanie-dekoracyjne

