
SZYLDY GRAWEROWANE
Szyldy wykonane metodą lasera grawerującego w wysokiej

jakości laminacie PCV, który jest odporny na warunki at-

mosferyczne. Istnieje możliwość stosowania dowolnych

czcionek i elementów graficznych.

Możliwe warianty kolorystyczne:

Przykłady:

• białe litery na niebieskim tle

• białe litery na czarnym tle

• białe litery na szarym tle

• czarne litery na białym tle

• czarne litery na srebrnym tle

• czarne litery na złotym tle

Tablica hipoteczna 29 × 39 cm 120,00 zł brutto

Tablica uliczna 20 × 40 cm 80,00 zł brutto

Numerek nad dom 12 × 12 cm 28,00 zł brutto

Tabliczka na drzwi 8 × 20 cm 30,00 zł brutto

Imienna tabliczka 6 × 18 cm 24,00 zł brutto

4 × 14 cm 18,00 zł brutto

Czas realizacji – 2-3 dni robocze.

SZYLDY EMALIOWANE
Szyldy wykonane tradycyjną techniką emalierską: tłocze-

nie blachy stalowej, pokrycie emalią i wypalanie w tem-

peraturze 900°C. Szyldy emaliowane są bardzo trwałe, nie

korodują, zachowują żywe kolory przez wiele lat.

Tablice do oznaczeń domów i ulic:

Tablica hipoteczna 20 x 30 cm 130,00 zł

Tablica hipoteczna N 20 x 30 cm 130,00 zł

Tablica hipoteczna 30 x 40 cm 150,00 zł

Tablica hipoteczna N 30 x 40 cm 170,00 zł

Tablica Warszawska 30 x 40 cm 175,00 zł

Tablica hipoteczna 40 x 60 cm 175,00 zł

Tablica hipoteczna N 40 x 60 cm 200,00 zł

Tablica uliczna 20 x 40 cm 170,00 zł

Numerek nad dom 12 x 12 cm 60,00 zł

Ceny brutto z dostawą do klienta.

Czas realizacji do 10 dni roboczych.
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Dla tablic do oznaczania posesji możliwa jest wariacja

ośmiu kolorów tła i motywu: biały, czarny, brązowy,

kremowy, zielony, niebieski, bordowy i czerwony.

Dostępne kroje:

TABLICE URZĘDOWE I SZKOLNE
emaliowane
Godło małe 30 x 40 cm 200,00 zł

Godło duże 40 x 50 cm 220,00 zł

Tablica urzędowa 25 x 75 cm 2 wersy 240,00 zł

Tablica urzędowa 30 x 75 cm 3 wersy 290,00 zł

Tablica urzędowa 40 x 75 cm 4 wersy 390,00 zł

Tablica urzędowa 30 x 90 cm 3 wersy 350,00 zł

Szyld szkolny 30 x 60 cm 260,00 zł

Szyld szkolny 30 x 70 cm 280,00 zł

Ceny brutto z dostawą do klienta.

Czas realizacji do 10 dni roboczych.
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