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To zespół doświadczonych i pełnych zaangażowania pracowników jest największą wartością firmy. Dzięki swojej otwartości, 
ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji oraz doskonałej znajomości rynku materiałów i technologii potrafimy zrozumieć Państwa 
potrzeby i dopasować się do ciągle rosnących oczekiwań. Najwyższa jakość obsługi oraz satysfakcja ze wzajemnej współpracy
handlowej od zawsze są naszym nadrzędnym celem.

Poznaj nasz zesp�ł

GRAWERTON O NAS

Wiem jak ważna dla sprawnego funkcjonowania firmy jest 
płynność dostaw, dlatego zawsze staram się o jak 
najszybszą realizację każdego zamówienia. 

Miarą sukcesu firmy Grawerton jest sukces jej partnerów 
biznesowych. Zawsze staram się proponować rozwiązania 
oraz warunki handlowe, które zapewnią Państwu wysoką 
konkurencyjność na rynku!

Do każdej sprawy podchodzę z dużym zaangażowaniem, 
dlatego tak istotne jest dla mnie dokładne poznanie 
Klienta, jego potrzeb oraz oczekiwań. Pozwala to 
przedstawić najbardziej dogodne warunki współpracy jak 
również przekłada się na jej harmonię w przyszłości. 

Doskonałym sposobem na rozszerzenie wiedzy z zakresu 
technologii sublimacji jest udział w darmowym szkoleniu 
na terenie naszej firmy. Zachęcam także do kontaktu 
telefonicznego i mailowego. Zawsze jesteśmy
gotowi na udzielenie odpowiedniej porady technicznej! 

W biznesie bardzo ważne są dla mnie rzetelność i zaufanie.
Uważam, że tylko na takich podwalinach można zbudować 
owocną i długą współpracę.

Dobra znajomość programów graficznych to podstawa 
sukcesu! Czas poświęcony na dokładne przygotowanie 
projektów oraz staranną obróbkę zdjęć jest kluczem 
do tworzenia produktów, którymi zachwycą Państwo 
swoich Klientów!

Od 1995 roku tworzymy polski rynek materiałów i technologii do sublimacji pozostając jego niekwestionowanym liderem. 
Niezmiennie stawiamy na innowacyjność oraz jakość naszych produktów. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze 
najnowocześniejszymi dostępnymi na rynku. Współpracujemy z czołowymi światowymi dostawcami urządzeń oraz materiałów. 
Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dostarczanie rozwiązań sprawdzonych oraz dopasowanych do potrzeb różnych branż. 
Pośredniczymy w obrocie produktami, jak również aktywnie uczestniczymy w ich tworzeniu i rozwoju. Oferując najlepsze jakościowo 
produkty rozumiemy jednocześnie jak ważnym elementem jest odpowiednie wsparcie. Posiadamy profesjonalne zaplecze 
techniczne, dzięki któremu możemy zaproponować bezkonkurencyjne na rynku wsparcie posprzedażowe obejmujące szybki serwis, 
infolinię obsługiwaną przez doświadczonych pracowników oraz darmowe szkolenia na terenie naszej firmy. Oferujemy również 
bogaty pakiet wsparcia marketingowego, obejmujący darmowe materiały reklamowe oraz wsparcie naszych specjalistów do spraw 
marketingu. Nasze działania były wielokrotnie nagradzane. Jesteśmy dwukrotnym zdobywcą Medalu Europejskiego, wielokrotnym 
laureatem prestiżowej nagrody Korony Reklamy w kategorii technologia, jak również stałym członkiem klubu Solidni w biznesie. 
Z wielką przyjemnością informujemy, że firma ARGO S.A. otrzymała zaszczytny tytuł Ambasador Polskiej Gospodarki 2015 
w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Życzymy dalszych korzyści płynących ze współpracy z naszym zespołem, który jest stale do Państwa dyspozycji.

Kim jeste�my

Grawerton jest częścią grupy ARGO S.A.
w skład której wchodzą również: 
Argo – urządzenia i materiały biurowe do oprawy, laminacji, niszczenia oraz materiały BHP
Hanami – laminatory i folie laminacyjne
Galeria Papieru – dyplomy i papiery okolicznościowe
Argo Card – karty plastikowe i systemy lojalnościowe

O grupie ARGO S.A.

Wszystkie produkty w ofercie są podzielone na kategorie. Jednocześnie każdy produkt posiada swój 
unikalny sześciocyfrowy kod. Kod ten ułatwia jednoznaczne wskazanie produktu przy składaniu 
zamówienia, a jednocześnie pozwala szybko odnaleźć dany produkt w sklepie internetowym (poprzez 
wpisanie kodu produktu w oknie wyszukiwarki). 

Spis tre�ci

KATALOGSPIS TREŚCI

Produkty w tym dziale służą uszlachetnianiu produktów przeznaczonych do nadruku.

Akcesoria

Produkty ze wzorami

W tej grupie znajdują się produkty przeznaczone do nadruku technologią sublimacji. Wszystkie 
wykonane są z najlepszej jakości materiałów oraz gwarantują doskonałe rezultaty termotransferu. 
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Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230V. 
Wszystkie dane techniczne i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość 
wprowadzenia modyfikacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Niniejszy katalog jest informacją 
handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66, st.1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi 
on zaproszenie do rokowań handlowych w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Katalog przeznaczony jest 
dla szerokiego kręgu dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych.
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GRAWERTON DO NADRUKU

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Biały kubek do nadruku. Duża pojemność 
i wygodne ucho do trzymania.
811107

Kubek biały Max

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

12 x 8,5 cm

450 ml

36 szt./kart.

Produkty noszące nazwę De Lux są pokryte specjalnie utwardzoną 
powłoką zapewniającą odporność na mycie w zmywarkach przez 
długi czas użytkowania produktu.

SERIA PRODUKTÓW De Lux 

5

DO NADRUKUCERAMIKALider polskiego rynku sublimacji

Biały kubek do nadruku, w pełni odporny na mycie 
w zmywarkach. Jako pierwsi na rynku w standardzie 
oferujemy kubek pokryty utwardzaną powłoką! 
Kubek De Lux to produkt najwyższej jakości oferowany 
w niezwykle atrakcyjnej cenie.
811101

Kubek biały De Lux
Kubek porcelanowy do nadruku, w pełni 
odporny na mycie w zmywarkach. Najwyższa 
jakość ceramiki i śnieżnobiałe wykończenie.
811104

Kubek biały Porcelo De Lux

Kubek biały Latte do nadruku o interesującym 
stożkowym kształcie. Posiada duże, wygodne 
do trzymania ucho. Dostępny w dwóch rozmiarach.

Kubek biały stożkowy

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

15,1 x 6 cm

450 ml

24 szt./kart.

Kubek Latte Max
811105

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 6 cm

300 ml

36 szt./kart.

Kubek Latte
811106

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

W tym dziale znajduje się pełna oferta produktów, które można zadrukować technologią sublimacji. 
Dokładamy starań, by każdy produkt w naszej ofercie był najwyższej jakości oraz gwarantował najlepsze 
efekty transferu. Personalizowanie produktów nigdy nie było łatwiejsze!

PRODUKTY DO NADRUKU

Najwyższej jakości produkty do nadruku Grawerton są doskonałym materiałem do realizacji 
Państwa najlepszych pomysłów! Na kolejnych stronach katalogu znajdują się przykłady 
możliwych do wykonania realizacji. W poszukiwaniu kolejnych inspiracji zapraszamy na naszą 
stronę internetową, fanpage na facebooku i do odwiedzenia nas osobiście.

ZAINSPIRUJ SIĘ!

04 Aluminium
● Blacha w arkuszach
● Formaty
● Tarcze
● Krążki
● Inne

13

Ceramika
● Kubki
● Filiżanki
● Kufle
● Talerze
● Płytki ceramiczne
● Inne

Tekstylia
● Koszulki
● Fartuszki
● Torby
● Chusty
● Poszewki
● Inne

18

Karton
● Puzzle
● Podkładki pod kubek

28

Produkty
ze wzorami
● Zegary
● Wieszaki
● Tabliczki
● Poszewki

30
Drewno
● Szkatułki
● Podkładki pod kubek
● Identyfikatory

27

Szkło
● Deski szklane
● Kufle
● Kubki
● Ramki do zdjęć
● Szklanki

12

Tworzywa
sztuczne
● Podkładki pod mysz
● Notesy
● Portfele
● Breloki
● Produkty plastikowe

23

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Kamień
● Fotogranity

11
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błyszczący turkusowy  811111 błyszczący niebieski  811112

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Opakowanie

5 x 8 cm

200 ml

6 kpl./op.

Praktyczny i elegancki zestaw filiżanek do 
sublimacji. Do każdej filiżanki dołączony jest 
talerzyk i łyżeczka.
811140

Filiżanka z talerzykiem i łyżeczką Java

Elegancka filiżanka do sublimacji 
ze wzmocnioną powłoką De Lux. Odporna 
na mycie w zmywarkach. Każda filiżanka 
zapakowana jest w osobny kartonik.
811139

Filiżanka De Lux

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

7,2 x 7,1 cm

200 ml

36 szt./kart.

6

błyszczący czarny  811108 matowy czarny  811113 błyszczący czerwony  811109 błyszczący magenta  811110

Filiżanki Grawerton

• Najwyższa jakość powłoki

• Odporna na mycie w zmywarkach

Kubek magiczny jest pokryty kolorową powłoką, która 
częściowo kryje znajdujące się na kubku zdjęcie lub 
tekst. Kiedy kubek zostanie napełniony gorącą wodą, 
powłoka staje się biała odsłaniając zadrukowane pole.

KUBEK MAGICZNY

DO NADRUKU CERAMIKA

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 6 cm

300 ml

36 szt./kart.

Kubek magiczny czarny Latte
811114

Kubki z kolorowym wnętrzem są coraz częściej   zamawiane przez 
klientów, którzy chcą urozmaicić swoją ofertę. W naszym katalogu 
znajdują się zarówno klasyczne kubki białe z kolorowym wnętrzem, 
kubki z kolorowym wnętrzem i uszkiem, jak również ciekawie 
wyprofilowane kubki KAZO z dodatkową kolorową łyżeczką. Bogaty 
wybór kolorów obejmujący wszystkie kolory podstawowe pozwala 
łatwo dopasować rodzaj wykończenia do nadrukowanego zdjęcia, 
grafiki lub logo. Kubki z kolorowym wnętrzem to powiew świeżości 
w ofercie produktów ceramicznych. 

KUBKI Z KOLOROWYM WNĘTRZEM

7

czarny  811115 żółty  811116 pomarańczowy  811117 czerwony  811118 różowy  811119

Lider polskiego rynku sublimacji

Kubek biały z kolorowym wnętrzem. Dostępny 
w 9 żywych i nasyconych kolorach.

Kubek z kolorowym wnętrzem

Biały kubek do nadruku z kolorowym wnętrzem. 
Kolorowe jest również uszko oraz łyżeczka będąca 
w zestawie. W pełni odporny na mycie w zmywarkach.

Kubki z kolorowym wnętrzem, uchem i łyżeczką
KAZO De Lux

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8,2 cm

300 ml

36 szt./kart.

czarny  811124 czerwony  811125 żółty  811126 zielony  811142 niebieski  811141

DO NADRUKUCERAMIKA

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

jasnoniebieski  811120 granatowy  811121 jasnozielony  811122 zielony  811123

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36szt./kart.

Kubki magiczne
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Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36szt./kart.

Kubki magiczne



Kubki z metalizowaną, błyszczącą i mieniącą się powłoką. 
Pozwalają uzyskać niezwykle ciekawe, artystyczne efekty 
nadruku. Dwa rodzaje wykończenia do wyboru.
811129 srebrny
811130 złoty

Kubek metaliczny

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Kubek czarny, z czarnym wnętrzem i białym okienkiem 
do zadruku. Doskonałe oddanie kolorów na białym 
polu do nadruku jest podkreślone przez głęboką czerń 
wykończenia.
811133 

Kubek czarny z okienkiem do nadruku

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8cm

300 ml

36 szt./kart.

8

Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem.
Dostępny w 5 żywych i nasyconych kolorach.

Kubek z kolorowym wnętrzem i uszkiem

Kubek biały do nadruku sublimacyjnego. Ucho 
kubka ma kształt połówki serca. Drugą połówkę 
stanowi efektowne wcięcie. Kubek serce to 
idealny produkt dla zakochanych!
811128 

Kubek biały Serce

DO NADRUKU CERAMIKA

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

jasnoniebieski  811143 żółty  811144 jasnozielony  811145 czerwony  811146 różowy  811147

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

DO NADRUKUCERAMIKA

Kubek posiada seledynowe okienko do 
nadruku. Świecąca w ciemności powłoka 
pozwala uzyskać zaskakujący efekt.
811134

Kubek fluorescencyjny
Kubek biały, błyszczący do sublimacji. Uchwyt 
ozdobiony obracającą się piłką nożną.
811131

Kubek z uchwytem Piłka Nożna

Talerze do sublimacji sprawdzą się w domu, gdzie pozwolą dodać 
stylu każdemu pomieszczeniu. W pełnieniu funkcji dekoracyjnej 
pomogą dedykowane do talerzy podstawki umożliwiające 
wyeksponowanie ich na półce lub w witrynie.

TALERZE DO NADRUKU

811201
Wymiary (śr.)

Op. zbiorcze

20 cm

6 szt./op.

Talerz do nadruku ze złoconą obwódką i podpórką 
w komplecie. Talerz dostępny w dwóch rozmiarach.

Talerz do nadruku ze złoconą obw�dką

Kufel do sublimacji o bardzo dużej pojemności, 
z wygodnym uchem do trzymania. Posiada 
eleganckie, złocone wykończenia.
811135

Kufel ornamentowy Duo
Najpopularniejszy model w naszej ofercie. 
Klasyczny kształt i duża pojemność.
811136

Kufel biały
Mniejsza wersja popularnego kufla klasycznego. 
Specjalna utwardzana powłoka De Lux sprawia, 
że kufel może być myty w zmywarkach bez 
obaw o trwałość nadruku.
811137

Kufel biały Mini De Lux

Lider polskiego rynku sublimacji

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

15 x 9,5 cm

450 ml

24 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

13,5 x 9,5 cm

500 ml

18 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

250 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

10,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (śr.)

Op. zbiorcze

25 cm

3 szt./op.

811202

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

825101 dodatkowa podstawka do talerza 20 cm

dodatkowa podstawka do talerza 25 cm825102 9



Kubki z metalizowaną, błyszczącą i mieniącą się powłoką. 
Pozwalają uzyskać niezwykle ciekawe, artystyczne efekty 
nadruku. Dwa rodzaje wykończenia do wyboru.
811129 srebrny
811130 złoty

Kubek metaliczny

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Kubek czarny, z czarnym wnętrzem i białym okienkiem 
do zadruku. Doskonałe oddanie kolorów na białym 
polu do nadruku jest podkreślone przez głęboką czerń 
wykończenia.
811133 

Kubek czarny z okienkiem do nadruku

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8cm

300 ml

36 szt./kart.

8

Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem.
Dostępny w 5 żywych i nasyconych kolorach.

Kubek z kolorowym wnętrzem i uszkiem

Kubek biały do nadruku sublimacyjnego. Ucho 
kubka ma kształt połówki serca. Drugą połówkę 
stanowi efektowne wcięcie. Kubek serce to 
idealny produkt dla zakochanych!
811128 

Kubek biały Serce

DO NADRUKU CERAMIKA

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

jasnoniebieski  811143 żółty  811144 jasnozielony  811145 czerwony  811146 różowy  811147

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

DO NADRUKUCERAMIKA

Kubek posiada seledynowe okienko do 
nadruku. Świecąca w ciemności powłoka 
pozwala uzyskać zaskakujący efekt.
811134

Kubek fluorescencyjny
Kubek biały, błyszczący do sublimacji. Uchwyt 
ozdobiony obracającą się piłką nożną.
811131

Kubek z uchwytem Piłka Nożna

Talerze do sublimacji sprawdzą się w domu, gdzie pozwolą dodać 
stylu każdemu pomieszczeniu. W pełnieniu funkcji dekoracyjnej 
pomogą dedykowane do talerzy podstawki umożliwiające 
wyeksponowanie ich na półce lub w witrynie.

TALERZE DO NADRUKU

811201
Wymiary (śr.)

Op. zbiorcze

20 cm

6 szt./op.

Talerz do nadruku ze złoconą obwódką i podpórką 
w komplecie. Talerz dostępny w dwóch rozmiarach.

Talerz do nadruku ze złoconą obw�dką

Kufel do sublimacji o bardzo dużej pojemności, 
z wygodnym uchem do trzymania. Posiada 
eleganckie, złocone wykończenia.
811135

Kufel ornamentowy Duo
Najpopularniejszy model w naszej ofercie. 
Klasyczny kształt i duża pojemność.
811136

Kufel biały
Mniejsza wersja popularnego kufla klasycznego. 
Specjalna utwardzana powłoka De Lux sprawia, 
że kufel może być myty w zmywarkach bez 
obaw o trwałość nadruku.
811137

Kufel biały Mini De Lux

Lider polskiego rynku sublimacji

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

15 x 9,5 cm

450 ml

24 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

13,5 x 9,5 cm

500 ml

18 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

250 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

10,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (śr.)

Op. zbiorcze

25 cm

3 szt./op.

811202

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

825101 dodatkowa podstawka do talerza 20 cm

dodatkowa podstawka do talerza 25 cm825102 9



Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

DO NADRUKU CERAMIKA

Zestaw zawierający dyspenser do mydła 
oraz pojemnik na cztery szczoteczki.
811210

Zestaw łazienkowy

Skarbonka do nadruku. Denko posiada łatwą 
do wyjęcia zatyczkę. Dostępna w dwóch kolorach.
biała  811203 
złota  811204 

Skarbonka

Płytki ceramiczne są bardzo precyzyjnie wykonane. Powłoka, którą są pokryte, gwarantuje odpowiednią 
twardość i bardzo dobre rezultaty termotransferu. Dostępne w czterech różnych rozmiarach.
10,8 x 10,8 cm 4szt./op.  811206
15,2 x 15,2 cm 4szt./op.  811207
15,2 x 20,3 cm 4szt./op.  811208
30,5 x 30,5 cm 4szt./op.  811209

Kafelki ceramiczne

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9 x 7,9 cm

300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Opakowanie

11,6 x 7,4 cm

1 kpl./op.

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Fotogranity są wykonane z twardego kamienia pokrytego 
warstwą poliestru do nadruku. Ciekawe wykończenie krawędzi 
nadaje im surowy i oryginalny wygląd. Dostępne aż w ośmiu 
różnych rozmiarach i kształtach. W zestawie z fotogranitem 
znajdują się również dwie plastikowe podstawki.

Fotogranity

11

DO NADRUKUKAMIEŃLider polskiego rynku sublimacji

prostokąt 12 x 22 cm  815601 
prostokąt 15 x 20 cm  815604  
prostokąt 20 x 30 cm  815606 

prostokąt 15 x 20 cm  815604  

kwadrat 15 x 15 cm  815602 

kwadrat 15 x 15 cm  815602 

kwadrat 20 x 20 cm  815605 łuk 20 x 20 cm  815607
łuk 15 x 15 cm  815603 

łuk 15 x 15 cm  815603 

fala 19 x 20 cm  815608 

fala 20 x 19 cm  815608 

Białe, błyszczące płytki ceramiczne do nadruku sublimacyjnego mogą być wykorzystane na wiele 
oryginalnych sposobów. Czysta biel pozwala wykonać trwały nadruk o fotograficznej rozdzielczości
i jakości barw. Zadrukowany kafelek staje się przez to interesującym sposobem przedstawienia ulubionego 
zdjęcia. Kafelek w rozmiarze 10,8 x 10,8 cm jest elementem dekoracyjnym drewnianej szkatułki. Innym, 
bardzo interesującym zastosowaniem płytek ceramicznych, jest dekoracja wnętrz. Sprawdzą się świetnie 
do personalizacji codziennych przestrzeni użytkowych, takich jak kuchnia czy łazienka.

PŁYTKI CERAMICZNE

Dzięki podzieleniu obrazu w programie graficznym 
na elementy odpowiadające wielkością płytce 
ceramicznej, możliwe jest tworzenie obrazów 
na bardzo dużych powierzchniach przy wykorzystaniu 
drukarki formatu A4. 

10



Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

DO NADRUKU CERAMIKA
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Op. zbiorcze
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300 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Opakowanie

11,6 x 7,4 cm

1 kpl./op.

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Fotogranity są wykonane z twardego kamienia pokrytego 
warstwą poliestru do nadruku. Ciekawe wykończenie krawędzi 
nadaje im surowy i oryginalny wygląd. Dostępne aż w ośmiu 
różnych rozmiarach i kształtach. W zestawie z fotogranitem 
znajdują się również dwie plastikowe podstawki.
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11

DO NADRUKUKAMIEŃLider polskiego rynku sublimacji

prostokąt 12 x 22 cm  815601 
prostokąt 15 x 20 cm  815604  
prostokąt 20 x 30 cm  815606 

prostokąt 15 x 20 cm  815604  

kwadrat 15 x 15 cm  815602 

kwadrat 15 x 15 cm  815602 

kwadrat 20 x 20 cm  815605 łuk 20 x 20 cm  815607
łuk 15 x 15 cm  815603 
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fala 19 x 20 cm  815608 
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Białe, błyszczące płytki ceramiczne do nadruku sublimacyjnego mogą być wykorzystane na wiele 
oryginalnych sposobów. Czysta biel pozwala wykonać trwały nadruk o fotograficznej rozdzielczości
i jakości barw. Zadrukowany kafelek staje się przez to interesującym sposobem przedstawienia ulubionego 
zdjęcia. Kafelek w rozmiarze 10,8 x 10,8 cm jest elementem dekoracyjnym drewnianej szkatułki. Innym, 
bardzo interesującym zastosowaniem płytek ceramicznych, jest dekoracja wnętrz. Sprawdzą się świetnie 
do personalizacji codziennych przestrzeni użytkowych, takich jak kuchnia czy łazienka.

PŁYTKI CERAMICZNE

Dzięki podzieleniu obrazu w programie graficznym 
na elementy odpowiadające wielkością płytce 
ceramicznej, możliwe jest tworzenie obrazów 
na bardzo dużych powierzchniach przy wykorzystaniu 
drukarki formatu A4. 
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Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

32 x 11,4 cm

4 mm

Deski do krojenia z serii LEIA wykonane są z bardzo 
twardego, odpornego na zarysowania, pokrytego 
delikatną teksturą szkła. Po zadrukowaniu stają się 
bardzo praktycznym i eleganckim wyposażeniem 
nowoczesnej kuchni.

DESKI SZKLANE

Przezroczysty kufel idealny na towarzyskie 
spotkania.
812002

Kufel szklany szroniony De Lux
Oryginalna i subtelna satynowa powłoka 
pozwala stworzyć wyjątkowy produkt.
812001

Kubek szklany szroniony De Lux

12

DO NADRUKU SZKŁO

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Stożkowa szklanka z białym okienkiem do nadruku.
812003

Szklanka Latte

Owalna deska do krojenia z serii Leia.
812009

Deska szklana owalna Leia

Deska do krojenia w kształcie butelki z serii Leia.
812007

Deska szklana w kształcie butelki Leia

Elegancka plastikowa ramka ze szkłem 
do nadruku sublimacyjnego. Szkło pokryte 
jest z jednej strony białą warstwą poliestru.
812008

Czarna ramka ze szkłem do nadruku

Prostokątna deska do krojenia z serii Leia.
812005

Deska szklana prostokątna Leia

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

15 x 8 cm

300 ml

24 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

14,5 x 6 cm

450 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.

13

DO NADRUKUALUMINIUM

Znając różnorodność zastosowań blach aluminiowych stale rozszerzamy ofertę, proponując blachy dopasowane 
technologicznie i ekonomicznie do potrzeb naszych Klientów.

Poznaj wszystkie serie blach Grawerton

Materiały aluminiowe i metalowe Grawerton do nadruku sublimacyjnego są efektem wieloletnich doświadczeń, 
testów oraz poszukiwań najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań. Ścisła współpraca z producentami już 
na etapie projektowania produktu, pozwala nam oferować materiały o najwyższej dostępnej jakości oraz 
powtarzalnej specyfikacji gwarantującej udane rezultaty termotransferu.

METAL GRAWERTON
Lider polskiego rynku sublimacji

grubość blachy:

0,5 mm
rozmiar arkusza:

305 x 610 mm
grubość blachy:

0,4 mm
rozmiar arkusza:

305 x 605 mm
grubość blachy:

1,14 mm
rozmiar arkusza:

305 x 605 mm

Seria e-Platinum jest skierowana do Klientów poszukujących 
najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Grafika wektorowa, jak 
również elementy tekstowe są odwzorowane na akceptowalnym, 
wysokim poziomie, przy zachowaniu niskich kosztów produkcji.

Seria Platinum to podstawa naszej oferty. Standardowa grubość 
oraz liczba warstw poliestrowych sprawiają, że najlepiej sprawdza 
się w tradycyjnych zastosowaniach, gdzie potrzebna jest zarówno 
odpowiednia reprodukcja kolorowych obrazów (w tym zdjęć), jak 
i wysoka rozdzielczość liter czy też drobnych elementów wektorowych. 

Klientom oczekującym jeszcze wyższej jakości proponujemy blachę 
serii ChromaLuxe. Jest ona grubsza od pozostałych blach, posiada 
również największą liczbę warstw poliestrowych. Nadaje się do bardzo 
wiernej i trwałej reprodukcji zdjęć z zachowaniem detali oraz bogatej 
palety barw. Specjalne powłoki zapewniają nadrukom podwyższoną 
odporność na promieniowanie UV.

Seria PLATINUM

Najpopularniejsze rozwiązanieEkonomiczny wybór Najwyższa jakość

Seria e-PLATINUM Seria CHROMALUXE

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

12,7 x 17,8 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

20 x 25 cm

4 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

12 x 15 cm

4 mm

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.



Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

32 x 11,4 cm

4 mm

Deski do krojenia z serii LEIA wykonane są z bardzo 
twardego, odpornego na zarysowania, pokrytego 
delikatną teksturą szkła. Po zadrukowaniu stają się 
bardzo praktycznym i eleganckim wyposażeniem 
nowoczesnej kuchni.

DESKI SZKLANE

Przezroczysty kufel idealny na towarzyskie 
spotkania.
812002

Kufel szklany szroniony De Lux
Oryginalna i subtelna satynowa powłoka 
pozwala stworzyć wyjątkowy produkt.
812001

Kubek szklany szroniony De Lux
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DO NADRUKU SZKŁO

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Stożkowa szklanka z białym okienkiem do nadruku.
812003

Szklanka Latte

Owalna deska do krojenia z serii Leia.
812009

Deska szklana owalna Leia

Deska do krojenia w kształcie butelki z serii Leia.
812007

Deska szklana w kształcie butelki Leia

Elegancka plastikowa ramka ze szkłem 
do nadruku sublimacyjnego. Szkło pokryte 
jest z jednej strony białą warstwą poliestru.
812008

Czarna ramka ze szkłem do nadruku

Prostokątna deska do krojenia z serii Leia.
812005

Deska szklana prostokątna Leia

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

15 x 8 cm

300 ml

24 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

14,5 x 6 cm

450 ml

36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

300 ml

36 szt./kart.
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DO NADRUKUALUMINIUM

Znając różnorodność zastosowań blach aluminiowych stale rozszerzamy ofertę, proponując blachy dopasowane 
technologicznie i ekonomicznie do potrzeb naszych Klientów.

Poznaj wszystkie serie blach Grawerton

Materiały aluminiowe i metalowe Grawerton do nadruku sublimacyjnego są efektem wieloletnich doświadczeń, 
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METAL GRAWERTON
Lider polskiego rynku sublimacji

grubość blachy:

0,5 mm
rozmiar arkusza:

305 x 610 mm
grubość blachy:

0,4 mm
rozmiar arkusza:

305 x 605 mm
grubość blachy:

1,14 mm
rozmiar arkusza:

305 x 605 mm

Seria e-Platinum jest skierowana do Klientów poszukujących 
najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Grafika wektorowa, jak 
również elementy tekstowe są odwzorowane na akceptowalnym, 
wysokim poziomie, przy zachowaniu niskich kosztów produkcji.

Seria Platinum to podstawa naszej oferty. Standardowa grubość 
oraz liczba warstw poliestrowych sprawiają, że najlepiej sprawdza 
się w tradycyjnych zastosowaniach, gdzie potrzebna jest zarówno 
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i wysoka rozdzielczość liter czy też drobnych elementów wektorowych. 

Klientom oczekującym jeszcze wyższej jakości proponujemy blachę 
serii ChromaLuxe. Jest ona grubsza od pozostałych blach, posiada 
również największą liczbę warstw poliestrowych. Nadaje się do bardzo 
wiernej i trwałej reprodukcji zdjęć z zachowaniem detali oraz bogatej 
palety barw. Specjalne powłoki zapewniają nadrukom podwyższoną 
odporność na promieniowanie UV.

Seria PLATINUM

Najpopularniejsze rozwiązanieEkonomiczny wybór Najwyższa jakość

Seria e-PLATINUM Seria CHROMALUXE

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

12,7 x 17,8 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

20 x 25 cm

4 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

12 x 15 cm

4 mm

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.



Seria blach najwyższej jakości zapewniającej fotorealistyczne nadruki 
i podwyższoną odporność na promieniowanie UV. Trzy rodzaje wykończenia.

Blacha aluminiowa w arkuszach z serii ChromaLuxe
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DO NADRUKU ALUMINIUM

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

nr 16
półmatowa złota klasyczna

nr 27
matowa złota ciemna

813101

813117

nr 17
półmatowa złota metaliczna

nr 29
matowa srebrna klasyczna

813102

813118

nr 18
półmatowa złota jasna

nr 30
srebrna satynowa

813103

813119

nr 19
matowa złota ciemna

nr 50
półmatowa srebrna

nr 31
półmatowa biała

813104

813112

813120

nr 20
matowa srebrna klasyczna

nr 51
błyszcząca biała

nr 32
srebrna tytanowa

nr 36
półmatowa złota klasyczna

813105

813113

813121 813123

nr 21
półmatowa srebrna metaliczna

nr 52
matowa biała

nr 35
srebrna satynowa dwustronna

nr 37
satynowa brązowa

813106

813114

813122 813124

nr 22
półmatowa brązowa

813107
nr 23

półmatowa biała

813108
nr 24

błyszcząca złota

813109
nr 25

błyszcząca złota ciemna

813110
nr 26

błyszcząca srebrna

813111

Najpopularniejszy rodzaj sprzedawanej w arkuszach blachy w naszej 
ofercie. Dostępna w 11 kolorach i rodzajach wykończenia.

Blacha aluminiowa w arkuszach z serii Platinum Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Op. zbiorcze

30,5 x 61 cm

0,5 mm

50 ark./kart.

Blacha do sublimacji o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny. 
Dostępna w 8 wariantach wykończenia.

Blacha aluminiowa w arkuszach z serii e-Platinum Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Op. zbiorcze

30,5 x 60,5 cm

0,4 mm

50 ark./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Op. zbiorcze

30,4 x 60,8 cm

1,14 mm

50 ark./kart.
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DO NADRUKUALUMINIUMLider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Kolor i faktura blachy mają największy wpływ na finalny efekt nadruku. Wykorzystanie odpowiednio dobranego
do projektu wykończenia pozwala uzyskać doskonały produkt końcowy.

Sublimacja coraz częściej wykracza poza tradycyjne obszary 
zastosowań, a jednym z nich, stale rozwijającym się, jest dekoracja 
wnętrz. To dzięki personalizowanym nadrukom wykonanym 
w technologii sublimacji można nadać pomieszczeniom 
niepowtarzalny charakter. Płytki ceramiczne i blachy aluminiowe 
doskonale łączą się umożliwiając przedstawienie na niemal 
nieograniczonej powierzchni obraz złożony z wielu elementów. 
Uzupełnieniem naszej oferty skierowanej do firm zajmujących się 
aranżacją i wystrojem wnętrz są pozostałe produkty z oferty 
Grawerton takie jak naczynia ceramiczne, podstawki pod kubki, 
pudełka na biżuterię czy poduszki.

DEKORACJA WNĘTRZ

ChromaLuxe
stworzona dla fotografii

Ekskluzywny dyplom wykonany z białej 
błyszczącej blachy Chromaluxe oraz 
podkładu MDF Rosa (s. 32).
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DO NADRUKUALUMINIUMLider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Blachę z serii Platinum oferujemy również pociętą do gotowych formatów. 
Są one odpowiednio dopasowane do poszczególnych podkładów MDF 
z naszej oferty. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk.

Blacha aluminiowa Platinum - formaty

Krążki wykonane z blachy serii Platinum. Krążki o średnicy 50 mm są 
doskonale dopasowane do medali Grawerton. Dostępne w 6 kolorach. 
W opakowaniu znajduje się 50 sztuk.

Blacha aluminiowa Platinum - krążki

Blacha serii Platinum wycięta w kształt tarcz. 
Dopasowana do oferowanych podkładów 
w kształcie tarcz (s. 33).

Blacha aluminiowa Platinum - tarcze

Półmatowa złota klasyczna Błyszcząca złota

indeks indeksformat formatwymiary wymiary

813202 813206

813204 813208

813201 813205L L

N N

O O

813203 813207

15,2 x 20,5 cm 15,2 x 20,5 cm

23 x 30,5 cm 23 x 30,5 cm

10,8 x 16 cm 10,8 x 16 cm

15,2 x 23 cm 15,2 x 23 cm

indeks wz�r wymiary

813302

813301 561

562

642813303

13,3 x 16,8 cm

10,8 x 14,3 cm

12,1 x 17,1 cm

wzory:
561/562

wzór:
642

Bidon biały do nadruku 500 ml w białym 
opakowaniu. W zestawie znajduje się zapięcie 
umożliwiające szybkie przymocowanie bidonu.
813502

Bidon aluminiowy

Wykonane z aluminium pudełko w kształcie serca. Na wierzchu 
pokrywki znajduje się miejsce na wklejenie zadrukowanej blaszki 
aluminiowej (blaszka w zestawie).
813504

Pudełko metalowe Serce

Kubek termiczny stalowy z białym okienkiem do nadruku 
w białym opakowaniu. Wieczko posiada wygodne i szczelne 
zamknięcie. Doskonale utrzymuje ciepło napojów.
813501

Kubek termiczny stalowy z okienkiem

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

21 x 7 cm

500 ml

48 szt./kart.

Biały emaliowany kubek w stylu retro.
813503

Kubek emaliowany

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

15 x 13 cm

1 szt./op.

Nawet najlepiej wykonane zdjęcie nie jest w stanie oddać w pełni kolorów, 
struktury oraz stopnia odbijania światła przez blachę. Skontaktuj się z nami, 
a dostarczymy Ci najnowszy, zawierający wszystkie obecne w ofercie 
modele wzornik blach Grawerton!

Wzornik blach Grawerton!

Półmatowa złota klasyczna

indeks

813402

813401 25 mm

33 mm

50 mm813403

Matowa srebrna klasyczna

indeks

813408

813407 25 mm

33 mm

50 mm813409

Półmatowa brązowa

indeks

813414

813413 25 mm

33 mm

50 mm813415

Błyszcząca złota

indeks

813405

813404 25 mm

33 mm

50 mm813406

Błyszcząca srebrna

indeks

813411

813410 25 mm

33 mm

50 mm813412

Półmatowa biała

indeks

813417

813416 25 mm

33 mm

50 mm813418

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

8 x 8,6 cm

250 ml

48 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

14,5 x 8,2 cm

500 ml

24 szt./kart.
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DO NADRUKUTEKSTYLIALider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Koszulki do sublimacji Grawerton, wykonane z poliestrowego materiału Texgraw, są niezwykle 
uniwersalnym, a przez to popularnym produktem. Gwarantują doskonałe rezultaty transferu 
na nieograniczonej powierzchni. Materiał oraz krój zapewniają wysoki komfort użytkowania. 

KOSZULKI DO SUBLIMACJI

Materiały tekstylne stanowią ważną część naszej oferty. Opracowane 
nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na tworzenie wielu 
oryginalnych i popularnych produktów. Są one trwałe, miękkie 
i miłe w dotyku. Wszystkie mogą być nadrukowane technologią 
sublimacji, a nadruk zachowuje trwałość przez cały okres użytkowania.

MATERIAŁY TEKSTYLNE GRAWERTON

Texgraw jest materiałem tekstylnym łączącym komfort użytkowania z doskonałymi 
rezultatami transferu. Materiał jest miły w dotyku i doskonale układa się na ciele. 
Koszulki z niego wykonane można prać w temperaturze do 90�C bez obaw o utratę 
koloru i fasonu. Można na nie nadrukować dowolny projekt graficzny (grafika i zdjęcia) 
metodą sublimacji. Nieograniczona wielkość zadruku pozwala tworzyć oryginalne 
ubrania. Nadruk jest niewyczuwalny w dotyku, trwały i zachowuje swój wygląd przez 
cały okres życia produktu. Koszulki Grawerton znajdują uznanie zarówno wśród 
klientów detalicznych, jak również biznesowych, tworzących na bazie naszych koszulek 
wysokiej jakości odzież reklamową. Koszulki zapakowane są w opakowania foliowe 
z zamknięciem wielorazowego użytku. Umożliwia to zapakowanie koszulki 
po transferze. Wszystkie koszulki mają metki świadczące o użyciu do ich produkcji 
materiałów najwyższej jakości.

TEXGRAW

Koszulka biała z krótkim rękawem. Podstawowy model w naszej ofercie. 
Posiada uniwersalny krój, dobrze leżący na kobietach, mężczyznach 
i dzieciach (rozmiary Junior). Wykonana z materiału TEXGRAW jest 
najbardziej uniwersalnym wyborem. Każda koszulka zapakowana jest 
w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka Maia
Dzięki odpowiedniej strukturze materiału TEXGRAW, z którego koszulka 
jest uszyta, wilgoć ze skóry przenoszona jest na jej powierzchnię dla 
szybkiego parowania. Materiał tak przygotowany ma nadrzędny cel - 
utrzymanie Twojego ciała w suchości i komforcie. Każda koszulka 
zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka dla sportowc�w Maia Aktiv

Koszulka biała z krótkim rękawem i kołnierzykiem. Wysoka gramatura, 
elegancki krój, kołnierzyk zapinany na guziki sprawiają, że sprawdza się 
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest personalizowana odzież wysokiej jakości.
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie. 

Biała koszulka z kołnierzykiem Polo
Wykonana z materiału Texgraw koszulka do nadruku z długimi 
rękawami. Posiada uniwersalny sportowy krój oraz proste wykończenie. 
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka z długimi rękawami Lord

 814101 Junior M 

Junior L   814102
Junior XL  814103
XS  814104 
S  814105
M  814106
L  814107
XL  814108
XXL  814109 

XS  814110 
S  814111 
M   814112
L  814113 
XL  814114 
XXL  814115 

XS  814116 
S  814117 
M    814118
L  814119 
XL  814120 
XXL  814121 

XS  814122 
S  814123 
M   814124
L  814125 
XL  814126 
XXL  814127 

Struktura materiału z którego wykonana jest koszulka 
Aktiv zapewnia komfort użytkowania w każdych 
warunkach - również w trakcie aktywności fizycznej.
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DO NADRUKUTEKSTYLIALider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Koszulki do sublimacji Grawerton, wykonane z poliestrowego materiału Texgraw, są niezwykle 
uniwersalnym, a przez to popularnym produktem. Gwarantują doskonałe rezultaty transferu 
na nieograniczonej powierzchni. Materiał oraz krój zapewniają wysoki komfort użytkowania. 

KOSZULKI DO SUBLIMACJI

Materiały tekstylne stanowią ważną część naszej oferty. Opracowane 
nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na tworzenie wielu 
oryginalnych i popularnych produktów. Są one trwałe, miękkie 
i miłe w dotyku. Wszystkie mogą być nadrukowane technologią 
sublimacji, a nadruk zachowuje trwałość przez cały okres użytkowania.

MATERIAŁY TEKSTYLNE GRAWERTON

Texgraw jest materiałem tekstylnym łączącym komfort użytkowania z doskonałymi 
rezultatami transferu. Materiał jest miły w dotyku i doskonale układa się na ciele. 
Koszulki z niego wykonane można prać w temperaturze do 90�C bez obaw o utratę 
koloru i fasonu. Można na nie nadrukować dowolny projekt graficzny (grafika i zdjęcia) 
metodą sublimacji. Nieograniczona wielkość zadruku pozwala tworzyć oryginalne 
ubrania. Nadruk jest niewyczuwalny w dotyku, trwały i zachowuje swój wygląd przez 
cały okres życia produktu. Koszulki Grawerton znajdują uznanie zarówno wśród 
klientów detalicznych, jak również biznesowych, tworzących na bazie naszych koszulek 
wysokiej jakości odzież reklamową. Koszulki zapakowane są w opakowania foliowe 
z zamknięciem wielorazowego użytku. Umożliwia to zapakowanie koszulki 
po transferze. Wszystkie koszulki mają metki świadczące o użyciu do ich produkcji 
materiałów najwyższej jakości.

TEXGRAW

Koszulka biała z krótkim rękawem. Podstawowy model w naszej ofercie. 
Posiada uniwersalny krój, dobrze leżący na kobietach, mężczyznach 
i dzieciach (rozmiary Junior). Wykonana z materiału TEXGRAW jest 
najbardziej uniwersalnym wyborem. Każda koszulka zapakowana jest 
w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka Maia
Dzięki odpowiedniej strukturze materiału TEXGRAW, z którego koszulka 
jest uszyta, wilgoć ze skóry przenoszona jest na jej powierzchnię dla 
szybkiego parowania. Materiał tak przygotowany ma nadrzędny cel - 
utrzymanie Twojego ciała w suchości i komforcie. Każda koszulka 
zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka dla sportowc�w Maia Aktiv

Koszulka biała z krótkim rękawem i kołnierzykiem. Wysoka gramatura, 
elegancki krój, kołnierzyk zapinany na guziki sprawiają, że sprawdza się 
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest personalizowana odzież wysokiej jakości.
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie. 

Biała koszulka z kołnierzykiem Polo
Wykonana z materiału Texgraw koszulka do nadruku z długimi 
rękawami. Posiada uniwersalny sportowy krój oraz proste wykończenie. 
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

Biała koszulka z długimi rękawami Lord

 814101 Junior M 

Junior L   814102
Junior XL  814103
XS  814104 
S  814105
M  814106
L  814107
XL  814108
XXL  814109 

XS  814110 
S  814111 
M   814112
L  814113 
XL  814114 
XXL  814115 

XS  814116 
S  814117 
M    814118
L  814119 
XL  814120 
XXL  814121 

XS  814122 
S  814123 
M   814124
L  814125 
XL  814126 
XXL  814127 

Struktura materiału z którego wykonana jest koszulka 
Aktiv zapewnia komfort użytkowania w każdych 
warunkach - również w trakcie aktywności fizycznej.
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DO NADRUKUTEKSTYLIALider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Wygodna i praktyczna biała torba na zakupy. Aplikacja na torbie może 
być doskonałą reklamą sklepu lub firmy. Mocny materiał i dokładne 
wykończenie zapewniają dużą wytrzymałość torby.
814201

Torba Eko
Fartuszek biały, matowy. Może służyć jako personalizowana 
odzież kuchenna lub zabawny gadżet imprezowy.
814401

Fartuszek do nadruku Piny

Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa 
jest zapinana na wygodny rzep, a wewnętrzna przegroda na zamek. 
Regulowana długość paska.
814203

Duża torba na ramię
Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa 
jest zapinana na wygodny rzep. Regulowana długość paska.
814204

Mała torba na ramię

Wykonany z miękkiego, dobrze układającego się 
materiału. Cała powierzchnia do zadruku. Idealny 
zwłaszcza na imprezy i spotkania towarzyskie.
814170

Krawat Solmio
Miękkie wykończenie, antystatyczny 
i antyalergiczny materiał, łatwy 
do zadrukowania na całej powierzchni. 
Wykończony żółtą lamówką i tasiemką.
814501

�liniak z ż�łtą lam�wką
Biała torba na zakupy wykonana z miękkiego materiału. Przyjemna 
w dotyku, wytrzymała i łatwa do prania. Każda sztuka pakowana 
jest pojedynczo w praktyczne i chroniące od zabrudzeń opakowanie.
814202

Torba Inkop

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

40 x 38 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

73 x 59 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

31 x 22 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

22 x 17 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

42 x 37 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

144 x 10 cm

100 szt./kart.
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

24 x 21 cm

1 szt./op.

Produkt skierowany głównie do najmłodszych. 
Starannie uszyty, z mocną, niebieską wstążką.
814205

Worek na kapcie Sek

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

42 x 36 cm

1 szt./op.

Breloki materiałowe to drobne, ale ciekawe 
gadżety. Dostępne są dwa modele.
815314 brelok T-shirt
815315 brelok Prostokąt

Breloki materiałowe
Proporczyk w kształcie flagi o ciekawym 
zakończeniu. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.
814601 obszycie czerwone

814602 obszycie białe

Proporczyk Flaga

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

21 x 11 cm

1 szt./op.

Proporczyk o prostokątnym kształcie zakończony 
frędzelkami. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.
814603 obszycie czerwone

814604 obszycie białe

Proporczyk Prostokąt

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

20 x 13 cm

1 szt./op.

814701

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

7 x 8 cm

1 szt./op.

815314

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

2,5 x 12 cm

1 szt./op.

815315

814702

Miękka chusta z nadrukiem to nie tylko dodatek do ubrania. 
To także sposób na oryginalną identyfikację podczas zebrania, 
konferencji lub rodzinnej wycieczki. Dwa rodzaje wykończenia.
814701 chusta matowa Ruba
814702 chusta atłasowa

Chusta tr�jkątna

Wymiary 

Opakowanie

63 x 63 x 90 cm

1 szt./op.

Fista
szek

Summer Fashion week
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DO NADRUKUTEKSTYLIALider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Wygodna i praktyczna biała torba na zakupy. Aplikacja na torbie może 
być doskonałą reklamą sklepu lub firmy. Mocny materiał i dokładne 
wykończenie zapewniają dużą wytrzymałość torby.
814201

Torba Eko
Fartuszek biały, matowy. Może służyć jako personalizowana 
odzież kuchenna lub zabawny gadżet imprezowy.
814401

Fartuszek do nadruku Piny

Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa 
jest zapinana na wygodny rzep, a wewnętrzna przegroda na zamek. 
Regulowana długość paska.
814203

Duża torba na ramię
Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa 
jest zapinana na wygodny rzep. Regulowana długość paska.
814204

Mała torba na ramię

Wykonany z miękkiego, dobrze układającego się 
materiału. Cała powierzchnia do zadruku. Idealny 
zwłaszcza na imprezy i spotkania towarzyskie.
814170

Krawat Solmio
Miękkie wykończenie, antystatyczny 
i antyalergiczny materiał, łatwy 
do zadrukowania na całej powierzchni. 
Wykończony żółtą lamówką i tasiemką.
814501

�liniak z ż�łtą lam�wką
Biała torba na zakupy wykonana z miękkiego materiału. Przyjemna 
w dotyku, wytrzymała i łatwa do prania. Każda sztuka pakowana 
jest pojedynczo w praktyczne i chroniące od zabrudzeń opakowanie.
814202

Torba Inkop

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

40 x 38 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

73 x 59 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

31 x 22 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

22 x 17 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

42 x 37 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

144 x 10 cm

100 szt./kart.
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

24 x 21 cm

1 szt./op.

Produkt skierowany głównie do najmłodszych. 
Starannie uszyty, z mocną, niebieską wstążką.
814205

Worek na kapcie Sek

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

42 x 36 cm

1 szt./op.

Breloki materiałowe to drobne, ale ciekawe 
gadżety. Dostępne są dwa modele.
815314 brelok T-shirt
815315 brelok Prostokąt

Breloki materiałowe
Proporczyk w kształcie flagi o ciekawym 
zakończeniu. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.
814601 obszycie czerwone

814602 obszycie białe

Proporczyk Flaga

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

21 x 11 cm

1 szt./op.

Proporczyk o prostokątnym kształcie zakończony 
frędzelkami. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.
814603 obszycie czerwone

814604 obszycie białe

Proporczyk Prostokąt

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

20 x 13 cm

1 szt./op.

814701

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

7 x 8 cm

1 szt./op.

815314

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

2,5 x 12 cm

1 szt./op.

815315

814702

Miękka chusta z nadrukiem to nie tylko dodatek do ubrania. 
To także sposób na oryginalną identyfikację podczas zebrania, 
konferencji lub rodzinnej wycieczki. Dwa rodzaje wykończenia.
814701 chusta matowa Ruba
814702 chusta atłasowa

Chusta tr�jkątna

Wymiary 

Opakowanie

63 x 63 x 90 cm

1 szt./op.

Fista
szek

Summer Fashion week
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Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

13 x 7,5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

23 x 14,8 cm

1 szt./op.

Wymiary (śr.)

Grubość

Opakowanie

18 cm

3 mm

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 22 cm

3 mm

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 18 cm

3 mm

5 szt./op.
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DO NADRUKUTWORZYWA SZTUCZNELider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Matowa poszewka do nadruku dopasowana 
rozmiarem do standardowych poduszek jasiek.
814301

Matowa poszewka do nadruku Jasiek

Wykonana z miękkiej mikrofibry, doskonale nadaje się 
do czyszczenia wrażliwych na zarysowania przedmiotów 
takich jak okulary, smartfon czy tablet.
814703

�ciereczka z mikrofibry Boki
Popularny produkt wśród wszystkich kierowców. 
W komplecie znajdują się praktyczne mocowania.
Dwie sztuki w zestawie.
814704

Osłonka przeciwsłoneczna Visor

Satynowa poszewka do nadruku dopasowana 
rozmiarem do standardowych poduszek jasiek.
814302

Satynowa poszewka do nadruku Jasiek
Wykonana z miękkiego, pluszowego materiału 
poszewka do nadruku dopasowana rozmiarem 
do standardowych poduszek jasiek.
814305

Pluszowa poszewka do nadruku Ido

Matowa poszewka w kształcie serca. 
814304

Poszewka w kształcie serca

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

15 x 18 cm

10 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Podkładka o klasycznym prostokątnym kształcie 
i standardowym rozmiarze, oraz zwiększonej 
w stosunku do innych podkładek grubości.
815702

Czarny notes z zamszowym grzbietem. Okładka 
do nadruku sublimacyjnego. Miejsce na długopis. 
Przy zakupie notesu kartki w komplecie.
815803

Duży notes z zamszowym grzbietem. W środku 
znajduje się miejsce na długopis. Przy zakupie 
notesu kartki w komplecie.
815804

Okrągła, zajmująca niewiele miejsca na biurku 
podkładka pod mysz.
815704

Podkładka o klasycznym prostokątnym kształcie 
i standardowym rozmiarze.
815703

Podkładka pod mysz Grosa

Mały notes Memo Duży notes Memo

Podkładka pod mysz Fina RondaPodkładka pod mysz Fina

Podkładka pod mysz w kształcie serca.
815705

Podkładka pod mysz Fina Ierte

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

36 x 43 cm

2 szt./kpl.

Jako wypełnienie poszewek proponujemy 
dopasowane, miękkie i łatwe w praniu poduszki.
825001 poduszka jasiek

825003 poduszka serce

Poduszki do poszewek

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 22 cm

5 mm

5 szt./op.

B.K.



22

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

13 x 7,5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

23 x 14,8 cm

1 szt./op.

Wymiary (śr.)

Grubość

Opakowanie

18 cm

3 mm

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 22 cm

3 mm

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 18 cm

3 mm

5 szt./op.
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DO NADRUKUTWORZYWA SZTUCZNELider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Matowa poszewka do nadruku dopasowana 
rozmiarem do standardowych poduszek jasiek.
814301

Matowa poszewka do nadruku Jasiek

Wykonana z miękkiej mikrofibry, doskonale nadaje się 
do czyszczenia wrażliwych na zarysowania przedmiotów 
takich jak okulary, smartfon czy tablet.
814703

�ciereczka z mikrofibry Boki
Popularny produkt wśród wszystkich kierowców. 
W komplecie znajdują się praktyczne mocowania.
Dwie sztuki w zestawie.
814704

Osłonka przeciwsłoneczna Visor

Satynowa poszewka do nadruku dopasowana 
rozmiarem do standardowych poduszek jasiek.
814302

Satynowa poszewka do nadruku Jasiek
Wykonana z miękkiego, pluszowego materiału 
poszewka do nadruku dopasowana rozmiarem 
do standardowych poduszek jasiek.
814305

Pluszowa poszewka do nadruku Ido

Matowa poszewka w kształcie serca. 
814304

Poszewka w kształcie serca

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

15 x 18 cm

10 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Wymiary (wys. x sz.)

Op. zbiorcze

37 x 37 cm

50 szt./kart.

Podkładka o klasycznym prostokątnym kształcie 
i standardowym rozmiarze, oraz zwiększonej 
w stosunku do innych podkładek grubości.
815702

Czarny notes z zamszowym grzbietem. Okładka 
do nadruku sublimacyjnego. Miejsce na długopis. 
Przy zakupie notesu kartki w komplecie.
815803

Duży notes z zamszowym grzbietem. W środku 
znajduje się miejsce na długopis. Przy zakupie 
notesu kartki w komplecie.
815804

Okrągła, zajmująca niewiele miejsca na biurku 
podkładka pod mysz.
815704

Podkładka o klasycznym prostokątnym kształcie 
i standardowym rozmiarze.
815703

Podkładka pod mysz Grosa

Mały notes Memo Duży notes Memo

Podkładka pod mysz Fina RondaPodkładka pod mysz Fina

Podkładka pod mysz w kształcie serca.
815705

Podkładka pod mysz Fina Ierte

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

36 x 43 cm

2 szt./kpl.

Jako wypełnienie poszewek proponujemy 
dopasowane, miękkie i łatwe w praniu poduszki.
825001 poduszka jasiek

825003 poduszka serce

Poduszki do poszewek

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

18 x 22 cm

5 mm

5 szt./op.

B.K.



24

DO NADRUKU TWORZYWA SZTUCZNE

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl
25

DO NADRUKUTWORZYWA SZTUCZNELider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Skóropodobny portfel damski z wierzchnią 
stroną do zadruku. Grzbiet wykonany z zamszu. 
Wiele funkcjonalnych przegródek wewnątrz.
815903

Portfel damski do nadruku Bok
Breloki polimerowe z naszej oferty wykonane są z wysokogatunkowego plastiku. 
Ich duża waga daje poczucie solidności i jakości produktu. Wszystkie breloki 
polimerowe posiadają matowe wykończenie oraz praktyczne zawieszki 
w komplecie. Wszystkie breloki polimerowe można zadrukowywać dwustronnie.

Breloki polimerowe do nadruku RB

Wykonane z błyszczącego plastiku. Personalizowany gadżet doskonały zarówno dla firm, 
jak i osób prywatnych. Możliwość naduku z obu stron. W komplecie kółeczko z zawieszką.

Breloki plastikowe Unisub
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10,5 x 18,5 cm

1 szt./op.

Materiałowy portfel z wierzchnią stroną do zadruku. Zapinany na 
zatrzask, a wewnętrzna kieszeń na zamek. Wiele funkcjonalnych 
przegródek wewnątrz. Dostępne trzy kolory wykończenia.

Portfel Uniwersalny

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

8,5 x 12 cm

1 szt./op.

Skóropodobny portfel męski z wierzchnią stroną 
do zadruku. Grzbiet wykonany z zamszu. Wiele 
funkcjonalnych przegródek wewnątrz.
815904

Portfel męski do nadruku Bok

czarny  815910
beżowy 815911

czerwony  815909

prostokąt 4,8 x 6,6 cm  815301 kółko śr. 3,9 cm  815303

serce 6,4 x 6,4 cm  815308 kółko śr. 6,3 cm  815309 kwadrat 5,7 x 5,7 cm  815310

prostokąt 3,2 x 7,6 cm  815311

owal 4,8 x 6,8 cm  815305 ośmiokątny 4,4 x 4,4 cm  815306 puzzle 3,3 x 4,1 cm  815307
prostokąt 5,7 x 8,2 cm  815302 kółko śr. 4,9 cm  815304

Wykonane z wysokiej jakości, błyszczącego plastiku UNISUB, 
w standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi narożnikami. 
Przeznaczony do jednostronnego nadruku.

Identyfikator plastikowy błyszczący Unisub

2,5 x 7,5 cm  815201
3 x 7,5 cm  815202
5 x 7,5 cm  815203

Wykonane z wysokiej jakości matowego plastiku UNISUB, w 
standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi narożnikami. 
Przeznaczony do jednostronnego nadruku.

Identyfikator plastikowy matowy Unisub

2,5 x 7,5 cm  815204
3 x 7,5 cm  815205
5 x 7,5 cm  815206

Breloki znajdują wiele zastosowań. Oprócz funkcji personalizowanego 
breloka do kluczy nadają się świetnie do oznaczania bagażu 
podręcznego. To również doskonały produkt dla młodszych klientów - 
z nadrukowaną ulubioną postacią z kreskówek będzie trafionym 
prezentem. Brelok z logo firmy jest idealnym gadżetem reklamowym.

BRELOKI PLASTIKOWE

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10,5 x 12 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10 x 20 cm

1 szt./op.

Torebka damska „kopertówka” jest wykonana z miękkiego, 
błyszczącego materiału. Przyczepiana na rzep wierzchnia 
strona służy do nadruku. Posiada zamknięcie magnetyczne. 
Dostępne dwa kolory wykończenia.
815913 złoty
815912 srebrny

Torebka damska „Kopert�wka”

Wygodne i trwałe 
zapięcie magnetyczne
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DO NADRUKUTWORZYWA SZTUCZNELider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

Skóropodobny portfel damski z wierzchnią 
stroną do zadruku. Grzbiet wykonany z zamszu. 
Wiele funkcjonalnych przegródek wewnątrz.
815903

Portfel damski do nadruku Bok
Breloki polimerowe z naszej oferty wykonane są z wysokogatunkowego plastiku. 
Ich duża waga daje poczucie solidności i jakości produktu. Wszystkie breloki 
polimerowe posiadają matowe wykończenie oraz praktyczne zawieszki 
w komplecie. Wszystkie breloki polimerowe można zadrukowywać dwustronnie.

Breloki polimerowe do nadruku RB

Wykonane z błyszczącego plastiku. Personalizowany gadżet doskonały zarówno dla firm, 
jak i osób prywatnych. Możliwość naduku z obu stron. W komplecie kółeczko z zawieszką.

Breloki plastikowe Unisub
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10,5 x 18,5 cm

1 szt./op.

Materiałowy portfel z wierzchnią stroną do zadruku. Zapinany na 
zatrzask, a wewnętrzna kieszeń na zamek. Wiele funkcjonalnych 
przegródek wewnątrz. Dostępne trzy kolory wykończenia.

Portfel Uniwersalny

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

8,5 x 12 cm

1 szt./op.

Skóropodobny portfel męski z wierzchnią stroną 
do zadruku. Grzbiet wykonany z zamszu. Wiele 
funkcjonalnych przegródek wewnątrz.
815904

Portfel męski do nadruku Bok

czarny  815910
beżowy 815911

czerwony  815909

prostokąt 4,8 x 6,6 cm  815301 kółko śr. 3,9 cm  815303

serce 6,4 x 6,4 cm  815308 kółko śr. 6,3 cm  815309 kwadrat 5,7 x 5,7 cm  815310

prostokąt 3,2 x 7,6 cm  815311

owal 4,8 x 6,8 cm  815305 ośmiokątny 4,4 x 4,4 cm  815306 puzzle 3,3 x 4,1 cm  815307
prostokąt 5,7 x 8,2 cm  815302 kółko śr. 4,9 cm  815304

Wykonane z wysokiej jakości, błyszczącego plastiku UNISUB, 
w standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi narożnikami. 
Przeznaczony do jednostronnego nadruku.

Identyfikator plastikowy błyszczący Unisub

2,5 x 7,5 cm  815201
3 x 7,5 cm  815202
5 x 7,5 cm  815203

Wykonane z wysokiej jakości matowego plastiku UNISUB, w 
standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi narożnikami. 
Przeznaczony do jednostronnego nadruku.

Identyfikator plastikowy matowy Unisub

2,5 x 7,5 cm  815204
3 x 7,5 cm  815205
5 x 7,5 cm  815206

Breloki znajdują wiele zastosowań. Oprócz funkcji personalizowanego 
breloka do kluczy nadają się świetnie do oznaczania bagażu 
podręcznego. To również doskonały produkt dla młodszych klientów - 
z nadrukowaną ulubioną postacią z kreskówek będzie trafionym 
prezentem. Brelok z logo firmy jest idealnym gadżetem reklamowym.

BRELOKI PLASTIKOWE

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10,5 x 12 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

10 x 20 cm

1 szt./op.

Torebka damska „kopertówka” jest wykonana z miękkiego, 
błyszczącego materiału. Przyczepiana na rzep wierzchnia 
strona służy do nadruku. Posiada zamknięcie magnetyczne. 
Dostępne dwa kolory wykończenia.
815913 złoty
815912 srebrny

Torebka damska „Kopert�wka”

Wygodne i trwałe 
zapięcie magnetyczne
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Lider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

DO NADRUKUDREWNO

Jedyne w swoim rodzaju pudełka do przechowywania drobiazgów charakteryzujące się szlachetnym 
wykończeniem. Wykonane z wysokiej jakości lakierowanego drewna dla podkreślenia jego 
struktury. W środku wyłożone miękkim materiałem. Na wieczku płytka ceramiczna do wykonania 
nadruku. Dostępne w trzech kolorach. Pakowane w osobnych kartonikach.

Szkatułka z płytką ceramiczną do nadruku

Wymiary szkatułki (wys. x sz. x gr.)

Wymiary płytki ceramicznej

Opakowanie

13,8 x 13,8 x 5,4 cm

10,8 x 10,8 cm

1 szt./kartonik

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

9 x 9 cm

1 szt./op.

Wykonana z twardego drewna pilśniowego wysokiej jakości i trwałości jest pokryta 
białą, błyszczącą powłoką UNISUB. Nadruk na podstawce cechuje się niezwykle 
żywymi i nasyconymi kolorami z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. 
Stanowi doskonałe uzupełnienie dla zadrukowanego kubka lub filiżanki.
816201

Pil�niowa podkładka pod kubek Unisub

Nałożona po jednej stronie wysokiej jakości 
biała powłoka umożliwia doskonale oddający 
kolory nadruk wykonany w technologii 
sublimacji. W komplecie znajduje się wkręcana 
metalowa podstawka.
815905

Fotoplexi z podp�rką
Kubek wykonany z trwałego i lekkiego materiału polimerowego. 
Jest on nietłukący się oraz bardzo lekki, dzięki czemu sprawdzi 
się równie dobrze poza domem.
815401

Kubek polimerowy Polymug

Talerzyk wykonany z trwałego i lekkiego materiału polimerowego. 
Jest on nietłukący się oraz bardzo lekki, dzięki czemu sprawdzi 
się równie dobrze poza domem.
815402

Talerzyk polimerowy Polymug

29 x 29 cm  815101
59 x 59 cm  815102

Płyta plastikowa błyszcząca Unisub
do jednostronnego nadruku

29 x 59 cm  815105

Płyta plastikowa matowa Unisub
do jednostronnego nadruku

29 x 29 cm  815103
59 x 59 cm  815104

Płyta plastikowa błyszcząca Unisub
do dwustronnego nadruku

Znajdują zastosowanie we wszelkiego typu reklamach, szyldach, tabliczkach i oznaczeniach. 
Występują w dwóch rodzajach wykończenia: błyszczącym (zarówno do dwustronnego, 
jak i jednostronnego nadruku) i matowym. Wysokiej jakości powłoki poliestrowe doskonale 
oddają kolory, pozwalając na realizację dowolnego projektu.

Arkusze plastikowe

Wykonany z MDF, pokryty wysokiej jakości 
błyszczącą powłoką do nadruku. W komplecie 
znajduje się zapięcie magnetyczne. Dostępny
w dwóch rozmiarach. 5 sztuk w opakowaniu.

Identyfikator MDF wraz z magnesem
Podkładki wykonane są z naturalnego korka. 
Pokryte błyszczącą, bardzo dobrze oddającą 
kolor powłoką. Trzy kształty do wyboru.

Korkowe podkładki pod kubek

Wymiary (śr.)

Opakowanie

20 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,3 x 7,9 cm

300 ml

36 szt./kart. Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

11 x 11 cm

10 mm

1 szt./op.

w kształcie serca  816202 kwadratowa  816203 okrągła  816204

Płyty plastikowe łatwo poddają się
procesowi cięcia, pozwalając uzyskać
indywidualnie zaprojektowane,
niepowtarzalne kształty. 2,5 x 7,5 cm    815514

3,1 x 7,5 cm    815515

błyszcząca brązowa  816301 błyszcząca czarna  816303błyszcząca zielona  816302
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Lider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

DO NADRUKUDREWNO

Jedyne w swoim rodzaju pudełka do przechowywania drobiazgów charakteryzujące się szlachetnym 
wykończeniem. Wykonane z wysokiej jakości lakierowanego drewna dla podkreślenia jego 
struktury. W środku wyłożone miękkim materiałem. Na wieczku płytka ceramiczna do wykonania 
nadruku. Dostępne w trzech kolorach. Pakowane w osobnych kartonikach.

Szkatułka z płytką ceramiczną do nadruku

Wymiary szkatułki (wys. x sz. x gr.)

Wymiary płytki ceramicznej

Opakowanie

13,8 x 13,8 x 5,4 cm

10,8 x 10,8 cm

1 szt./kartonik

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

9 x 9 cm

1 szt./op.

Wykonana z twardego drewna pilśniowego wysokiej jakości i trwałości jest pokryta 
białą, błyszczącą powłoką UNISUB. Nadruk na podstawce cechuje się niezwykle 
żywymi i nasyconymi kolorami z zachowaniem najdrobniejszych szczegółów. 
Stanowi doskonałe uzupełnienie dla zadrukowanego kubka lub filiżanki.
816201

Pil�niowa podkładka pod kubek Unisub

Nałożona po jednej stronie wysokiej jakości 
biała powłoka umożliwia doskonale oddający 
kolory nadruk wykonany w technologii 
sublimacji. W komplecie znajduje się wkręcana 
metalowa podstawka.
815905

Fotoplexi z podp�rką
Kubek wykonany z trwałego i lekkiego materiału polimerowego. 
Jest on nietłukący się oraz bardzo lekki, dzięki czemu sprawdzi 
się równie dobrze poza domem.
815401

Kubek polimerowy Polymug

Talerzyk wykonany z trwałego i lekkiego materiału polimerowego. 
Jest on nietłukący się oraz bardzo lekki, dzięki czemu sprawdzi 
się równie dobrze poza domem.
815402

Talerzyk polimerowy Polymug

29 x 29 cm  815101
59 x 59 cm  815102

Płyta plastikowa błyszcząca Unisub
do jednostronnego nadruku

29 x 59 cm  815105

Płyta plastikowa matowa Unisub
do jednostronnego nadruku

29 x 29 cm  815103
59 x 59 cm  815104

Płyta plastikowa błyszcząca Unisub
do dwustronnego nadruku

Znajdują zastosowanie we wszelkiego typu reklamach, szyldach, tabliczkach i oznaczeniach. 
Występują w dwóch rodzajach wykończenia: błyszczącym (zarówno do dwustronnego, 
jak i jednostronnego nadruku) i matowym. Wysokiej jakości powłoki poliestrowe doskonale 
oddają kolory, pozwalając na realizację dowolnego projektu.

Arkusze plastikowe

Wykonany z MDF, pokryty wysokiej jakości 
błyszczącą powłoką do nadruku. W komplecie 
znajduje się zapięcie magnetyczne. Dostępny
w dwóch rozmiarach. 5 sztuk w opakowaniu.

Identyfikator MDF wraz z magnesem
Podkładki wykonane są z naturalnego korka. 
Pokryte błyszczącą, bardzo dobrze oddającą 
kolor powłoką. Trzy kształty do wyboru.

Korkowe podkładki pod kubek

Wymiary (śr.)

Opakowanie

20 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x śr.)

Pojemność

Op. zbiorcze

9,3 x 7,9 cm

300 ml

36 szt./kart. Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

11 x 11 cm

10 mm

1 szt./op.

w kształcie serca  816202 kwadratowa  816203 okrągła  816204

Płyty plastikowe łatwo poddają się
procesowi cięcia, pozwalając uzyskać
indywidualnie zaprojektowane,
niepowtarzalne kształty. 2,5 x 7,5 cm    815514

3,1 x 7,5 cm    815515

błyszcząca brązowa  816301 błyszcząca czarna  816303błyszcząca zielona  816302



Kartonowa podstawka pod kubek
Błyszcząca podstawka pod kubek do 
jednostronnego nadruku
817201

817103
Puzzle prostokątne 110 element�w

817104
Puzzle prostokątne 192 elementy

817106
Puzzle w kształcie serca 64 elementy

817101
Puzzle prostokątne 96 element�w

817102
Puzzle prostokątne 35 element�w

817105
Puzzle prostokątne 30 element�w

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

8,5 x 8,5 cm

3 mm

6 szt./op.

28 Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl
29

DO NADRUKUPRODUKTY ZE WZORAMILider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

DO NADRUKU KARTON

W zestawie z zegarem znajduje się podstawka umożliwiająca postawienie 
go na dowolnej płaskiej powierzchni. Dwa wzory do wyboru.

Zegary z podstawką do nadruku

Prosty i uniwersalny kształt pozwala na łatwe 
dopasowanie dowolnego zdjęcia.
815510

Prosty i uniwersalny kształt pozwala na łatwe 
dopasowanie dowolnego zdjęcia.
815519

Zegar dla miłośników kotów. Dedykowany wzór 
z możliwością umieszczenia w obrysie serca 
dowolnego zdjęcia oraz dowolnego tekstu.
815512

Zegar dla miłośników psów. Dedykowany wzór 
z możliwością umieszczenia w obrysie psich łap 
zdjęcia oraz dowolnego tekstu.
815511

Wiszący zegar do nadruku kwadratowy

Wiszący zegar do nadruku okrągły

Wiszący zegar do nadruku Kot Wiszący zegar do nadruku Pies

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 19 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 19 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 22 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 22 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

18 x 22 cm

5 mm
Produkty z gotowymi wzorami, takie jak wieszaki do ubrań, magnesy, 
tabliczki i zegary są sprzedawane jako czysty (biały) produkt wraz 
z odpowiednimi akcesoriami. Przy jego nabyciu Klient otrzymuje 
prawo do pobrania w formie elektronicznej dopasowanego do 
produktu wzoru. Poduszki są sprzedawane z gotowym nadrukiem. 
Klient może pobrać w formie elektronicznej obrys kształtu 
znajdującego się na poduszce okienka do nadruku. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem obsługi Klienta.

PRODUKTY ZE WZORAMI

wzór Małpa  815517 wzór Kot  815518

Precyzyjnie wycięte płyty MDF po zadrukowaniu przygotowanymi wzorami stają się oryginalnie 
wyglądającymi tarczami zegarowymi. Wraz z mechanizmem tworzą piękną całość. W ofercie znajdują 
się zarówno wyposażone w zawieszkę zegary wiszące, jak również zegary z podstawką.

ZEGARY DO NADRUKU
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy są precyzyjnie wycięte i dobrze spasowane. 
W ofercie znajduje się wiele modeli różniących się wielkością, kształtem oraz ilością elementów. 

PUZZLE DO NADRUKU

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 24 cm

110

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

28,5 x 40,5 cm

192

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19,7 x 24,5 cm

64

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 28 cm

96

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 28 cm

35

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 24 cm

30

5 szt./op.



Kartonowa podstawka pod kubek
Błyszcząca podstawka pod kubek do 
jednostronnego nadruku
817201

817103
Puzzle prostokątne 110 element�w

817104
Puzzle prostokątne 192 elementy

817106
Puzzle w kształcie serca 64 elementy

817101
Puzzle prostokątne 96 element�w

817102
Puzzle prostokątne 35 element�w

817105
Puzzle prostokątne 30 element�w

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

Opakowanie

8,5 x 8,5 cm

3 mm

6 szt./op.
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DO NADRUKUPRODUKTY ZE WZORAMILider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

DO NADRUKU KARTON

W zestawie z zegarem znajduje się podstawka umożliwiająca postawienie 
go na dowolnej płaskiej powierzchni. Dwa wzory do wyboru.

Zegary z podstawką do nadruku

Prosty i uniwersalny kształt pozwala na łatwe 
dopasowanie dowolnego zdjęcia.
815510

Prosty i uniwersalny kształt pozwala na łatwe 
dopasowanie dowolnego zdjęcia.
815519

Zegar dla miłośników kotów. Dedykowany wzór 
z możliwością umieszczenia w obrysie serca 
dowolnego zdjęcia oraz dowolnego tekstu.
815512

Zegar dla miłośników psów. Dedykowany wzór 
z możliwością umieszczenia w obrysie psich łap 
zdjęcia oraz dowolnego tekstu.
815511

Wiszący zegar do nadruku kwadratowy

Wiszący zegar do nadruku okrągły

Wiszący zegar do nadruku Kot Wiszący zegar do nadruku Pies

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 19 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 19 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 22 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

19 x 22 cm

5 mm

Wymiary (wys. x sz.)

Grubość

18 x 22 cm

5 mm
Produkty z gotowymi wzorami, takie jak wieszaki do ubrań, magnesy, 
tabliczki i zegary są sprzedawane jako czysty (biały) produkt wraz 
z odpowiednimi akcesoriami. Przy jego nabyciu Klient otrzymuje 
prawo do pobrania w formie elektronicznej dopasowanego do 
produktu wzoru. Poduszki są sprzedawane z gotowym nadrukiem. 
Klient może pobrać w formie elektronicznej obrys kształtu 
znajdującego się na poduszce okienka do nadruku. W razie 
jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z biurem obsługi Klienta.

PRODUKTY ZE WZORAMI

wzór Małpa  815517 wzór Kot  815518

Precyzyjnie wycięte płyty MDF po zadrukowaniu przygotowanymi wzorami stają się oryginalnie 
wyglądającymi tarczami zegarowymi. Wraz z mechanizmem tworzą piękną całość. W ofercie znajdują 
się zarówno wyposażone w zawieszkę zegary wiszące, jak również zegary z podstawką.

ZEGARY DO NADRUKU
Lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy są precyzyjnie wycięte i dobrze spasowane. 
W ofercie znajduje się wiele modeli różniących się wielkością, kształtem oraz ilością elementów. 

PUZZLE DO NADRUKU

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 24 cm

110

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

28,5 x 40,5 cm

192

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19,7 x 24,5 cm

64

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 28 cm

96

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 28 cm

35

5 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Elementy

Opakowanie

19 x 24 cm

30

5 szt./op.



Produkt, w którym zakochają się dzieci! Wysokiej jakości powłoka 
pięknie oddaje kolory przygotowanej grafiki. W komplecie z trzema 
kolorowymi, wkręcanymi, plastikowymi kołkami do wieszania ubrań. 
Kolor kołeczków zależy od wybranego modelu wieszaka.

Mini wieszaki

Dokładnie wycięty kształt oraz wysokiej jakości powłoka. W komplecie 
znajduje się krążek magnetyczny z taśmą samoprzylepną oraz wzór do 
pobrania. Cztery wzory do wyboru.

Magnesy MDF

Tabliczka MDF z dedykowanymi wzorami. Znajdujące się w zestawie 
przyssawki pozwalają zamocować gotowy produkt na powierzchniach 
szklanych. Dostępne są dwa modele.

Tabliczki z przyssawkami MDF

DO NADRUKU PRODUKTY ZE WZORAMI DO NADRUKUPOSZEWKI Z OKIENKIEMLider polskiego rynku sublimacji

30 Parametry techniczne, cennik produktów, nowości

oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl
31Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

wzór Czerwony  815503 wzór R�żowy 815502

poszewka jasiek wzór Chmurka  814306

poszewka jasiek wzór Serce  814309
poszewka jasiek wzór Niebieska  814310

poszewka serce wzór Niebieska  814313 poszewka jasiek wzór Czerwona  814311

poszewka jasiek wzór  Ramka 814316

poszewka serce wzór R�żowa  814312

wzór Niebieski  815501wzór Ż�łty  815516

Serce  815504
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

5 x 6 cm

1 szt./op.

Pies  815506
Wymiary (wys. x sz.)

Szt. w op.

7 x 5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Szt. w op.

11 x 20 cm

1 szt./op.

Notes  815505
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

5 x 6 cm

1 szt./op. Łapa  815507
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

4 x 8,5 cm

1 szt./op.

wzór Kwadrat  815509
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

13 x 13 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

38 x 38 cm

1 szt./op.

Poszewki ze wzorami stworzonymi z myślą o parach.

Poszewki z serii Sympatia

Wzór Pszczoła  815508
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

12,5 x 16 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

38 x 38 cm

1 szt./op.

Poszewki ze wzorami stworzonymi z myślą o dzieciach.

Poszewki z serii Dziecko

Tylna strona poszewki jest wykonana z bawełny. Poliestrowy przód 
posiada gotowy nadruk. Na poszewce znajduje się okienko, w którym 
łatwo można nadrukować w technologii sublimacji dowolne zdjęcie. 
Poszewki są świetnie wykończone i miłe w dotyku. W ofercie 
posiadamy dwie serie poszewek: dziecko oraz sympatia.

POSZEWKI Z POLEM DO ZADRUKU

poszewka jasiek wzór Piesek  814308

poszewka jasiek wzór Kr�lik  814307 poszewka serce BOBO Kwiat  814315

poszewka serce wzór  BOBO Kwadrat  814314



Produkt, w którym zakochają się dzieci! Wysokiej jakości powłoka 
pięknie oddaje kolory przygotowanej grafiki. W komplecie z trzema 
kolorowymi, wkręcanymi, plastikowymi kołkami do wieszania ubrań. 
Kolor kołeczków zależy od wybranego modelu wieszaka.

Mini wieszaki

Dokładnie wycięty kształt oraz wysokiej jakości powłoka. W komplecie 
znajduje się krążek magnetyczny z taśmą samoprzylepną oraz wzór do 
pobrania. Cztery wzory do wyboru.

Magnesy MDF

Tabliczka MDF z dedykowanymi wzorami. Znajdujące się w zestawie 
przyssawki pozwalają zamocować gotowy produkt na powierzchniach 
szklanych. Dostępne są dwa modele.

Tabliczki z przyssawkami MDF
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mogą ulegać zmianom.

wzór Czerwony  815503 wzór R�żowy 815502

poszewka jasiek wzór Chmurka  814306

poszewka jasiek wzór Serce  814309
poszewka jasiek wzór Niebieska  814310

poszewka serce wzór Niebieska  814313 poszewka jasiek wzór Czerwona  814311

poszewka jasiek wzór  Ramka 814316

poszewka serce wzór R�żowa  814312

wzór Niebieski  815501wzór Ż�łty  815516

Serce  815504
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

5 x 6 cm

1 szt./op.

Pies  815506
Wymiary (wys. x sz.)

Szt. w op.

7 x 5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Szt. w op.

11 x 20 cm

1 szt./op.

Notes  815505
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

5 x 6 cm

1 szt./op. Łapa  815507
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

4 x 8,5 cm

1 szt./op.

wzór Kwadrat  815509
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

13 x 13 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

38 x 38 cm

1 szt./op.

Poszewki ze wzorami stworzonymi z myślą o parach.

Poszewki z serii Sympatia

Wzór Pszczoła  815508
Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

12,5 x 16 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

38 x 38 cm

1 szt./op.

Poszewki ze wzorami stworzonymi z myślą o dzieciach.

Poszewki z serii Dziecko

Tylna strona poszewki jest wykonana z bawełny. Poliestrowy przód 
posiada gotowy nadruk. Na poszewce znajduje się okienko, w którym 
łatwo można nadrukować w technologii sublimacji dowolne zdjęcie. 
Poszewki są świetnie wykończone i miłe w dotyku. W ofercie 
posiadamy dwie serie poszewek: dziecko oraz sympatia.

POSZEWKI Z POLEM DO ZADRUKU

poszewka jasiek wzór Piesek  814308

poszewka jasiek wzór Kr�lik  814307 poszewka serce BOBO Kwiat  814315

poszewka serce wzór  BOBO Kwadrat  814314
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AKCESORIA PODKŁADY MDF AKCESORIAPODKŁADYLider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

10x15 cm [4x6'] 821101

15x20 cm [6x8'] 821102

17,5x22,5 cm [7x9'] 821103

17,5x22,5 cm [7x9'] 821107

20x25 cm [8x10'] 821104

20x25 cm [8x10'] 821108

22,5x30,5 cm [9x12'] 821105

22,5x30,5 cm [9x12'] 821109

złoty 821001

srebrny 821002

brązowy 821003

30,5x38 cm [12x15'] 821106

Podkład do metalu to podstawowy produkt w ofercie. Po przyklejeniu do niego zadrukowanej 
blachy staje się eleganckim dyplomem. Nasze podkłady wykonane są z wysokiej jakości 
trwałego, odpornego na odkształcenia materiału MDF, wykończonego w sposób znakomicie 
imitujący naturalne drewno. Proponujemy podkłady w dwóch rodzajach wykończenia. 
Wszystkie podkłady na rewersie posiadają wycięcia pozwalające na powieszenie ich na ścianie 
(w orientacji pionowej lub poziomej). Do podkładów proponujemy dopasowane wielkością, 
elegancko wykończone etui lub kartonik.

PODKŁADY LEE ORAZ ROSA

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE RANTÓW

KAŻDY PRODUKT WYMAGA ELEGANCKIEGO WYKOŃCZENIA

Najpopularniejszy model podkładów. Posiada półmatowe wykończenie 
oraz ozdobny kształt rantu. Dostępny w sześciu rozmiarach.

Podkład klasyczny MDF Lee
Ekskluzywny podkład lakierowany, błyszczący, w kolorze bordo, 
skierowany do wymagających klientów.  

Podkład klasyczny MDF Rosa

Popularny produkt skierowany głównie do firm i instytucji. 
Na podkład można nakleić zadrukowaną blachę.
821301

Profil rantu podkładów Lee oraz Rosa nadaje 
im subtelny i elegancki charakter.

Podstawka pod wizyt�wkę

Wymiary (śr.)

Opakowanie

50 mm

1 szt./op.

Wykonany z rzeźbionego, masywnego metalowego odlewu, 
z ornamentowym wykończeniem brzegów i miejscem na umieszczenie 
krążka aluminiowego o średnicy 50 mm. Trzy wersje wykończenia.

Medale do aluminium

561 [15,5 x 17,7 cm] 821201
562 [18,4 x 22,2 cm] 821202

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

4 x 20 cm

1 szt./op.

Podkład MDF w kształcie tarczy dopasowany do tarcz
aluminiowych z serii Platinum (s. 16).

Podkład MDF do tarcz 561 oraz 562
Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład 
został wzmocniony dodatkową powłoką zapewniającą 
podwyższoną odporność na zarysowania. Dopasowany 
do tarczy aluminiowej 642 (s. 16).
821203

Podkład MDF do tarczy 642 Hardy
Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład 
do medali został wzmocniony dodatkową powłoką 
zapewniającą wysoką odporność na zarysowania.
821204

Podkład MDF do medali S1 Hardy

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

20,9 x 16,5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

16,5 x 12 cm

1 szt./op.

Jesteśmy dumni z jakości produktów do nadruku znajdujących się w naszej ofercie. 
Wiemy jednak, jak ważnym elementem tworzenia wyjątkowych produktów końcowych 

są odpowiednie akcesoria. To one nadają finalnym produktom ostateczną formę. 
Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości podkładów drewnianych, umożliwiających 

tworzenie niepowtarzalnych dyplomów. Do podkładów proponujemy dopasowane 
i eleganckie etui. Dzięki zestawowi profesjonalnych narzędzi do obróbki aluminium 

arkuszom blachy można nadać ostateczny szlif. Wśród akcesoriów znajdują się również 
elementy uzupełniające produkty do nadruku, takie jak: podstawki do talerzy i płytek, medale 

do krążków lub zapięcia do identyfikatorów. Ostatnim, ale nie mniej ważnym produktem w tej 
grupie są opakowania. Zabezpieczają one produkt, a jednocześnie, dzięki eleganckiemu 

wykończeniu podnoszą jego wartość w oczach klienta. 
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AKCESORIA PODKŁADY MDF AKCESORIAPODKŁADYLider polskiego rynku sublimacji

Wygląd oraz parametry techniczne produktów

mogą ulegać zmianom.

10x15 cm [4x6'] 821101

15x20 cm [6x8'] 821102

17,5x22,5 cm [7x9'] 821103

17,5x22,5 cm [7x9'] 821107

20x25 cm [8x10'] 821104

20x25 cm [8x10'] 821108

22,5x30,5 cm [9x12'] 821105

22,5x30,5 cm [9x12'] 821109

złoty 821001

srebrny 821002

brązowy 821003

30,5x38 cm [12x15'] 821106

Podkład do metalu to podstawowy produkt w ofercie. Po przyklejeniu do niego zadrukowanej 
blachy staje się eleganckim dyplomem. Nasze podkłady wykonane są z wysokiej jakości 
trwałego, odpornego na odkształcenia materiału MDF, wykończonego w sposób znakomicie 
imitujący naturalne drewno. Proponujemy podkłady w dwóch rodzajach wykończenia. 
Wszystkie podkłady na rewersie posiadają wycięcia pozwalające na powieszenie ich na ścianie 
(w orientacji pionowej lub poziomej). Do podkładów proponujemy dopasowane wielkością, 
elegancko wykończone etui lub kartonik.

PODKŁADY LEE ORAZ ROSA

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE RANTÓW

KAŻDY PRODUKT WYMAGA ELEGANCKIEGO WYKOŃCZENIA

Najpopularniejszy model podkładów. Posiada półmatowe wykończenie 
oraz ozdobny kształt rantu. Dostępny w sześciu rozmiarach.

Podkład klasyczny MDF Lee
Ekskluzywny podkład lakierowany, błyszczący, w kolorze bordo, 
skierowany do wymagających klientów.  

Podkład klasyczny MDF Rosa

Popularny produkt skierowany głównie do firm i instytucji. 
Na podkład można nakleić zadrukowaną blachę.
821301

Profil rantu podkładów Lee oraz Rosa nadaje 
im subtelny i elegancki charakter.

Podstawka pod wizyt�wkę

Wymiary (śr.)

Opakowanie

50 mm

1 szt./op.

Wykonany z rzeźbionego, masywnego metalowego odlewu, 
z ornamentowym wykończeniem brzegów i miejscem na umieszczenie 
krążka aluminiowego o średnicy 50 mm. Trzy wersje wykończenia.

Medale do aluminium

561 [15,5 x 17,7 cm] 821201
562 [18,4 x 22,2 cm] 821202

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

4 x 20 cm

1 szt./op.

Podkład MDF w kształcie tarczy dopasowany do tarcz
aluminiowych z serii Platinum (s. 16).

Podkład MDF do tarcz 561 oraz 562
Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład 
został wzmocniony dodatkową powłoką zapewniającą 
podwyższoną odporność na zarysowania. Dopasowany 
do tarczy aluminiowej 642 (s. 16).
821203

Podkład MDF do tarczy 642 Hardy
Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład 
do medali został wzmocniony dodatkową powłoką 
zapewniającą wysoką odporność na zarysowania.
821204

Podkład MDF do medali S1 Hardy

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

20,9 x 16,5 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

16,5 x 12 cm

1 szt./op.

Jesteśmy dumni z jakości produktów do nadruku znajdujących się w naszej ofercie. 
Wiemy jednak, jak ważnym elementem tworzenia wyjątkowych produktów końcowych 

są odpowiednie akcesoria. To one nadają finalnym produktom ostateczną formę. 
Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości podkładów drewnianych, umożliwiających 

tworzenie niepowtarzalnych dyplomów. Do podkładów proponujemy dopasowane 
i eleganckie etui. Dzięki zestawowi profesjonalnych narzędzi do obróbki aluminium 

arkuszom blachy można nadać ostateczny szlif. Wśród akcesoriów znajdują się również 
elementy uzupełniające produkty do nadruku, takie jak: podstawki do talerzy i płytek, medale 

do krążków lub zapięcia do identyfikatorów. Ostatnim, ale nie mniej ważnym produktem w tej 
grupie są opakowania. Zabezpieczają one produkt, a jednocześnie, dzięki eleganckiemu 

wykończeniu podnoszą jego wartość w oczach klienta. 
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Poziome, bordowe etui do podkładu Sameti Poziome, granatowe etui do podkładu Sameti Poziome, zielone etui do podkładu Sameti
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mogą ulegać zmianom.
35

AKCESORIA ETUI DO PODKŁADÓW AKCESORIAETUI I TECZKILider polskiego rynku sublimacji

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823101

823104

823102

823105

823103

823106

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823119

823122

823120

823123

823121

823124

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823107

823110

823108

823111

823109

823112

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823125

823128

823126

823129

823127

823130

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823113

823116

823114

823117

823115

823118

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823131

823134

823132

823135

823133

823136

Etui pozwalają na efektowną prezentację dyplomów, będąc jednocześnie wygodnym i praktycznym 
opakowaniem. Starannie położona okleina na zewnątrz oraz dokładnie dopasowana do wybranego 
modelu podkładu, wykończona miękkim pluszowym materiałem wkładka w środku. Tasiemki ułatwiają 
wyjęcie podkładu z opakowania, a okute narożniki wzmacniają i nadają etui elegancki wygląd. Etui 
występują w trzech wersjach kolorystycznych oraz w dwóch orientacjach: poziomej i pionowej.

ETUI DO PODKŁADÓW KLASYCZNYCH

Pionowe, bordowe etui do podkładu Sameti Pionowe, granatowe etui do podkładu Sameti Pionowe, zielone etui do podkładu Sameti

Eleganckie etui do podkładu w kształcie tarczy 642. 
Dwa kolory wykończenia.

Etui do podkładu Tarcza 642

Pozwala na efektowną prezentację zadrukowanej blachy aluminiowej. 
Wymiar wewnętrzny (miejsce na blachę) to 15 x 23 cm. Trzy kolory wykończenia.

Teczka do tabliczki aluminiowej

Eleganckie etui idealnie dopasowane do medali z naszej oferty. 
Trzy kolory wykończenia.

Etui do medali

Eleganckie etui do podkładu do medali S1. 
Dwa kolory wykończenia.

Etui do podkładu do medali S1

bordowe  823201
bordowe  823203

granatowe  823204

bordowe  823301 granatowe  823302zielone  823303

granatowe  823202

granatowa  823402

bordowa  823401

zielona  823403



Poziome, bordowe etui do podkładu Sameti Poziome, granatowe etui do podkładu Sameti Poziome, zielone etui do podkładu Sameti

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
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AKCESORIA ETUI DO PODKŁADÓW AKCESORIAETUI I TECZKILider polskiego rynku sublimacji

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823101

823104

823102

823105

823103

823106

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823119

823122

823120

823123

823121

823124

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823107

823110

823108

823111

823109

823112

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823125

823128

823126

823129

823127

823130

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823113

823116

823114

823117

823115

823118

[etui do podkładu]

4x6'

8x10'

6x8'

9x12'

7x9’

12x15’

823131

823134

823132

823135

823133

823136

Etui pozwalają na efektowną prezentację dyplomów, będąc jednocześnie wygodnym i praktycznym 
opakowaniem. Starannie położona okleina na zewnątrz oraz dokładnie dopasowana do wybranego 
modelu podkładu, wykończona miękkim pluszowym materiałem wkładka w środku. Tasiemki ułatwiają 
wyjęcie podkładu z opakowania, a okute narożniki wzmacniają i nadają etui elegancki wygląd. Etui 
występują w trzech wersjach kolorystycznych oraz w dwóch orientacjach: poziomej i pionowej.

ETUI DO PODKŁADÓW KLASYCZNYCH

Pionowe, bordowe etui do podkładu Sameti Pionowe, granatowe etui do podkładu Sameti Pionowe, zielone etui do podkładu Sameti

Eleganckie etui do podkładu w kształcie tarczy 642. 
Dwa kolory wykończenia.

Etui do podkładu Tarcza 642

Pozwala na efektowną prezentację zadrukowanej blachy aluminiowej. 
Wymiar wewnętrzny (miejsce na blachę) to 15 x 23 cm. Trzy kolory wykończenia.

Teczka do tabliczki aluminiowej

Eleganckie etui idealnie dopasowane do medali z naszej oferty. 
Trzy kolory wykończenia.

Etui do medali

Eleganckie etui do podkładu do medali S1. 
Dwa kolory wykończenia.

Etui do podkładu do medali S1

bordowe  823201
bordowe  823203

granatowe  823204

bordowe  823301 granatowe  823302zielone  823303

granatowe  823202

granatowa  823402

bordowa  823401

zielona  823403
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AKCESORIA WYKOŃCZENIE ALUMINIUM AKCESORIAOPAKOWANIALider polskiego rynku sublimacji

Gilotyna do metalu to profesjonalne urządzenie do cięcia blachy. Zapewnia bardzo 
wysoką jakość cięcia i idealnie gładkie brzegi. Najlepsze materiały i przemyślana 
konstrukcja gwarantują długowieczność, prostotę obsługi i minimalizację czynności 
konserwacyjnych. W zestawie znajduje się ogranicznik umożliwiający seryjne 
wycinanie elementów o tych samych rozmiarach.
828101

Gilotyna do metalu
Kartonik zabezpiecza gotowy produkt na czas transportu, a jednocześnie 
stanowi miły i estetyczny dodatek.

Kartoniki do podkład�w MDF
Delikatnie zdobiony kartonik dopasowany do podstawki 
pod wizytówkę Grawerton.
824107

Kartoniki do podstawki pod wizyt�wkę
Uniwersalny kartonik pasujący zarówno do wielu modeli puzzli,
jak również podkładek pod mysz.
824202

Kartoniki do puzzli i podkładek pod mysz

Zapięcie plastikowe do identyfikatora z agrafką 
i taśmą samoprzylepną.
825301

Plastikowe zapięcie do identyfikatora
Taśma odporna na temperaturę. Ułatwia 
mocowanie wydruków.
826001

Ta�ma odporna na temperaturę Scotch
Podkład metalowy z agrafką. Dwa rodzaje wykończenia.
825402 srebrny
825401 złoty

Podkład metalowy

Bezpieczne dla ubrań zapięcie magnetyczne 
z taśmą samoprzylepną.
825302

Bezpieczne dla ubrań zapięcie magnetyczne 
z taśmą samoprzylepną.
825302

Magnetyczne zapięcie do identyfikatora

Wykrojnik pozwala na wykończenie narożników blachy. 
W zależności od wybranego elementu wycinającego 
narożnik można zaokrąglić lub nadać mu efektowne 
wcięcie. Rodzaj wcięcia zależy od (wymiennego) elementu 
wycinającego, który występuje w pięciu rodzajach.
828201

Wykrojnik do narożnik�w

828202 
Element wycinający 

1/4R

828205
Element wycinający 

1/4S

828203 
Element wycinający 

1/8N

828206 
Element wycinający 

1/8R

828204 
Element wycinający 

1/4N

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

13 x 62 mm

10 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Szt. w op.

13 x 45 mm

10 szt./op.

Wymiary (wys. x sz.)

Opakowanie

7 x 35 mm

10 szt./op.

Wymiary (sz. x dł.)

Opakowanie

13 mm x 25 m

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz. x dł)

Opakowanie

5 x 5 x 20 cm

1 szt./op.

Wymiary (wys. x sz. x gr.)

Opakowanie

205 x 260 x 8 mm

1 szt./op.

do podkładu 4x6'  824101

do podkładu 6x8'  824102

do podkładu 7x9'  824103

do podkładu 8x10'  824104

do podkładu 9x12'  824105

do podkładu 12x15'  824106

wzór czarny z zielonym liściem

824310
wzór kolorowe kółka

824311
wzór kwiaty czarno-białe

824312

Eleganckie opakowanie przeznaczone do produktów ceramicznych. 
Uniwersalny kartonik bazowy, a w nim dopasowana do wybranego produktu 
wkładka. Całość wieńczy jedna z trzech pokrytych aksamitną folią opasek.

Kartoniki uniwersalny z opaską
Biały kartonik z okienkiem. Pasuje do wszystkich 
kubków o klasycznym kształcie.
824301

Kartoniki do kubk�w z okienkiem

Opakowanie 36 szt./op.

opakowanie zbiorcze 824302 

Opakowanie 6 szt./op.

wkładka do opakownia

Opakowanie 6 szt./op.

opaska do kartonika

[wkładka do produktu]

kieliszek shooter

kubek klasyczny

kieliszek naparstek

kubek latte

filiżanka

szklanka latte Max

kubek latte Max

824303

824306

824304

824307

824309

824305

824308

Polimer jednoskładnikowy. Dzięki zastosowaniu 
polimeru można wykonać wypukłą powłokę (3D). 
Powłoka świetnie prezentuje się na znaczkach, 
tabliczkach, identyfikatorach i medalach. 
W butelce znajduje się 470 gramów polimeru.
826021

Polimer jednoskładnikowy




