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KUBKI Z NADRUKIEM 

 

* 
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KUBEK BIAŁY Z KOLOROWYM WNĘTRZEM 
 

bordowy ciemnozielony czarny czerwony granatowy 

     

jasnozielony niebieski pomarańczowy różowy żółty 

     

Jest to standardowy biały kubek przeznaczony do nadruków reklamowych, ale dodatkowo posiada kolorowe wnętrze.  

 

WAGA KUBKA: 0,36 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 15 – 49 szt. 12,10 zł/szt. 

MATERIAŁ: porcelit 50 – 299 szt. 11,70 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 300 – 499 szt. 11,40 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 95 mm 500 – 999 szt. 11,10 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

80 x 190 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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KUBEK BIAŁY Z FLUORESCENCYJNYM POLEM 
 

   
Bardzo fajny i ciekawy nowy model kubka w naszej ofercie. W miejscu pola zadruku jest on pokryty warstwą fluorescencyjną,  
czyli kubek najprościej rzecz ujmując - świeci w ciemności. A dokładniej nie świeci kubek, a jedynie część jego pola zadruku,  

dlatego najlepiej drukować na nim pojedyncze elementy/napisy. 
 

 

WAGA KUBKA: 0,36 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 15 – 49 szt. 17,90 zł/szt. 

MATERIAŁ: porcelit 50 – 299 szt. 17,50 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 300 – 499 szt. 17,30 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 95 mm 500 – 999 szt. 17,00 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

80 x 200 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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KUBEK BIAŁY Z KUBEK MAGICZNY 
 

 

czarny czerwony niebieski seledynowy 

    
Jeden z najpopularniejszych i najbardziej efektownych kubków w naszej ofercie. Coraz częściej i chętniej zamawiany przez 
klientów – nawet do dużych akcji reklamowych. Kubek, po zalaniu gorącym napojem zmienia kolor na biały, jednocześnie 

odsłaniając dokładnie cały nadruk umieszczony na kubku. Po kilkunastu minutach, gdy kubek powróci do swojej temperatury,  

powraca do pierwotnego koloru.  

 

WAGA KUBKA: 0,37 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 15 – 49 szt. 18,60 zł/szt. 

MATERIAŁ: porcelit 50 – 299 szt. 18,20 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 300 – 499 szt. 17,30 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 95 mm 500 – 999 szt. 17,10 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

80 x 200 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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KUBEK METALICZNY 
 

srebrny złoty 

  
Bardzo ładny i bardzo efektowny kubek metaliczny. Z bliska widać jak mieni się błyszczącymi drobinkami. Taki kubek od raz 

rzuci się w oczy potencjalnego odbiorcy. Na kubku najlepiej wychodzą nadruki ciemne, gdyż technika nadruku nie ma białego 
podkładu farby i wszystkie kolory są nadrukowane bezpośrednio na podkładzie kubka. 

 

WAGA KUBKA: 0,36 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,33 l 15 – 49 szt. 17,90 zł/szt. 

MATERIAŁ: porcelit 50 – 299 szt. 17,50 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 300 – 499 szt. 17,30 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 95 mm 500 – 999 szt. 17,00 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

80 x 200 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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KUBEK TERMICZNY 
 

   
Kubek w sam raz dla ludzi aktywnych, którzy lubią mieć zawsze gorący napój. Kubek jest metalowy, dzięki czemu bardzo dobrze 

trzyma temperaturę w środku. Dzięki temu, że jest zamknięty od góry jest także idealny dla osób jeżdżących samochodem,  
gdyż to gwarantuje, że nic się z niego nie wyleje. Rączka oraz zatyczka kubka jest plastikowa. 

 

WAGA KUBKA: 0,23 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,40 l 15 – 49 szt. 34,20 zł/szt. 

MATERIAŁ: metal 50 – 299 szt. 34,00 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 80 mm 300 – 499 szt. 32,90 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 150 mm 500 – 999 szt. 32,70 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

80 x 200 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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KUFEL BIAŁY 
 

biały ze złotym ornamentem 

     
Produkt dla wielbicieli złotego piwnego trunku. Duży masywny kufel do piwa - w sam raz dla faceta (ale nie tylko). Prezentuje 
się bardzo fajnie i nadaje się również na prezent. Od dzisiaj możesz pić piwko w swoim samodzielnie zaprojektowanym kuflu  

 

 

WAGA KUBKA: 0,67 kg ILOŚĆ CENA 

POJEMNOŚĆ KUBKA: 0,70 l 15 – 49 szt. 34,80 zł/szt. 

MATERIAŁ: porcelit 50 – 299 szt. 34,00 zł/szt. 

ŚREDNICA KUBKA: ok. 86 mm 300 – 499 szt. 32,90 zł/szt. 

WYSOKOŚĆ KUBKA: ok. 170 mm 500 – 999 szt. 32,70 zł/szt. 

MAKSYMALNE POLE 
ZADRUKU: 

95 x 200 mm Od 1.000 szt. Wycena na indywidualne zapytania 
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INFORMACJE DODATKOWE 
 

1.    Nadruk na kubku wykonywany jest metodą sublimacji, czyli wchłaniany jest w powłokę kubka. Oznacza to, że jest on jakości  

   fotograficznej i nie ulega zniszczeniu z biegiem czasu. Nadruk nie jest wyczuwalny w dotyku i jest błyszczący. 

2.    Koszt nadruku wliczony jest w cenę kubka. 

3.    Projekt nadruku – 15,00 zł netto* 

* Projekt gratis przy zamówieniu powyżej 50 szt. wg jednego projektu. 

4.    Minimalna ilość zamówienia – 15 sztuk danego rodzaju. 

5.    Czas realizacji zamówienia – ok. 10-12 dni roboczych od opłacenia proformy i zaakceptowania wizualizacji. 

6.    Koszt dostawy – 20,00 zł netto/karton do 50 szt. 

   W przypadku większych zamówień, koszt dostawy ustalany jest indywidualnie. 

7.    Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT. 

8.    Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z procesu i technologii produkcji. 

9.    Warunki reklamacji: 

- Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia, czy dostarczone artykuły są zgodne z zamówieniem; 

- W razie niezgodności, reklamację należy przesłać drogą mailową w terminie 3 dni od momentu otrzymania towaru; 

- W przypadku reklamacji, należy odesłać tylko reklamowaną partię towaru. 

10. Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia. 

11. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. 

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

 

 

+48 52 330 69 60 

 

kubki@winners-gadzety.pl 

 

www.winners-gadzety.pl  
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