
TERMIN REALIZACJI DO 5 DNI ROBOCZYCH 

 

KseroKatowice, ul. Bogucicka 1/1a, 40-227 Katowice 

Tel.: 32 255 41 03 

DL 220mm x 110mm 

 Koperta z papieru białego o gramaturze 80 g/m².  

 Zaklejana wzdłuż dłuższej, górnej krawędzi. 

 Nadruk jednostronny na maszynie offsetowej  

w pełnym kolorze CMYK (nieograniczona liczba kolorów). 

 Dostępna wersja z okienkiem lub bez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI 

Ze względu na drukowanie bezpośrednio na fabrycznie gotowej kopercie istnieją pewne ograniczenia druku: 

 druk może być tylko jednostronny, 

 nie ma możliwości drukowania na spad, 

 w pewnych obszarach gdzie występuje grubsza warstwa papieru nadruk może mieć inny (bardziej 

intensywny) kolor. 

 koperty są fabrycznie zadrukowane od wewnątrz na kolor jasnoszary, aby zapewnić nieprzezroczystość 

koperty. 

 

 

 

 

 

 

 

Bez okienka Z okienkiem 

Nakład Cena brutto Nakład Cen a brutto 

500 276 500 290 

1000 343 1000 349 

2000 501 2000 528 

5000 980 5000 980 



TERMIN REALIZACJI DO 5 DNI ROBOCZYCH 

 

KseroKatowice, ul. Bogucicka 1/1a, 40-227 Katowice 

Tel.: 32 255 41 03 

B5 176mm x 250mm 

 

 Koperta samoprzylepna z papieru białego o gramaturze 90 g/m². 

 Zaklejana wzdłuż krótszej krawędzi. 

 Nadruk jednostronny na maszynie offsetowej w pełnym kolorze CMYK (nieograniczona liczba kolorów).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGI 

Ze względu na drukowanie bezpośrednio na fabrycznie gotowej kopercie istnieją pewne ograniczenia druku: 

 druk może być tylko jednostronny, 

 nie ma możliwości drukowania na spad, 

 w pewnych obszarach gdzie występuje grubsza warstwa papieru nadruk może mieć inny (bardziej 

intensywny) kolor. 

 koperty są fabrycznie zadrukowane od wewnątrz na kolor jasnoszary, aby zapewnić nieprzezroczystość 

koperty. 

 niezadrukowany 10 mm margines musi znajdować się przy krótszym boku naprzeciw zaklejanego 

skrzydełka. 

 

 

Nakład Cena brutto 

500 342 

1000 456 

2000 720 

5000 1520 



TERMIN REALIZACJI DO 5 DNI ROBOCZYCH 

 

KseroKatowice, ul. Bogucicka 1/1a, 40-227 Katowice 

Tel.: 32 255 41 03 

 

C5 162mm x 229mm 

 Koperta samoprzylepna z papieru białego o gramaturze 80 g/m².  

 Zaklejana wzdłuż krótszej krawędzi. 

 Nadruk jednostronny na maszynie offsetowej w pełnym kolorze CMYK (nieograniczona liczba kolorów).  

 

 

  

UWAGI 

Ze względu na drukowanie bezpośrednio na fabrycznie gotowej kopercie istnieją pewne ograniczenia druku: 

 druk może być tylko jednostronny, 

 nie ma możliwości drukowania na spad, 

 w pewnych obszarach gdzie występuje grubsza warstwa papieru nadruk może mieć inny (bardziej 

intensywny) kolor. 

 koperty są fabrycznie zadrukowane od wewnątrz na kolor jasnoszary, aby zapewnić nieprzezroczystość 

koperty. 

 niezadrukowany 10 mm margines musi znajdować się przy krótszym boku naprzeciw zaklejanego 

skrzydełka. 

 

 

 

Nakład Cena brutto 

500 313 

1000 414 

2000 611 

5000 1182 
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C4 229mm x 324mm 

 Koperta samoprzylepna z papieru białego o gramaturze 80 g/m².  

 Zaklejana wzdłuż krótszej krawędzi. 

 Nadruk jednostronny na maszynie offsetowej w pełnym kolorze CMYK (nieograniczona liczba kolorów).  

 

 

UWAGI 

Ze względu na drukowanie bezpośrednio na fabrycznie gotowej kopercie istnieją pewne ograniczenia druku: 

 druk może być tylko jednostronny, 

 nie ma możliwości drukowania na spad, 

 w pewnych obszarach gdzie występuje grubsza warstwa papieru nadruk może mieć inny (bardziej 

intensywny) kolor. 

 koperty są fabrycznie zadrukowane od wewnątrz na kolor jasnoszary, aby zapewnić nieprzezroczystość 

koperty. 

 niezadrukowany 10 mm margines musi znajdować się przy krótszym boku naprzeciw zaklejanego 

skrzydełka. 

 

 

 

Nakład Cena brutto 

500 490 

1000 670 

2000 1025 

5000 2400 


