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KOPERTA C6 bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C6: 114 × 162 mm 

Okno: brak 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po długim boku: 
 HK – samoklejące z paskiem 

 NK – klejone na mokro 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 
 dwustronnie: CMYK 4+4  

 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ dodatkowo: 
 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 

 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 

nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  

+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 

+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 

grafika 

odbiorcy 

adres  

odbiorcy 

grafika  

odbiorcy 

100 szt. 24 zł 48 zł 36 zł 48 zł 60 zł 72 zł 

200 szt. 44 zł 88 zł 68 zł 92 zł 112 zł 136 zł 

300 szt. 60 zł 119 zł 96 zł 132 zł 155 zł 191 zł 

400 szt. 74 zł 148 zł 122 zł 170 zł 196 zł 244 zł 

500 szt. 86 zł 172 zł 146 zł 206 zł 232 zł 292 zł 

600 szt. 99 zł 198 zł 171 zł 243 zł 270 zł 342 zł 

700 szt. 111 zł 222 zł 218 zł 279 zł 306 zł 390 zł 

800 szt. 122 zł 243 zł 218 zł 314 zł 339 zł 435 zł 

900 szt. 131 zł 262 zł 239 zł 347 zł 370 zł 478 zł 

1000 szt. 132 zł 264 zł 252 zł 372 zł 384 zł 504 zł 

1500 szt. 198 zł 396 zł 378 zł 558 zł 576 zł 756 zł 

2000 szt. 256 zł 512 zł 496 zł 736 zł 752 zł 992 zł 

3000 szt. 377 zł 753 zł 736 zł 1096 zł 1113 zł 1472 zł 

4000 szt. 497 zł 993 zł 977 zł 1456 zł 1473 zł 1953 zł 

5000 szt. 614 zł 1228 zł 1214 zł 1814 zł 1827 zł 2428 zł 
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KOPERTA C6 z oknem 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C6: 114 × 162 mm 

Okno: tak: 45 x 90 mm 

Położenie okna: prawe 

Papier: 75 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
po długim boku: 

 SK – samoklejące 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 
 dwustronnie: CMYK 4+4  

Personalizacja: personalizacja nadawcy 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 
personalizacja nadawcy: 

4+0 4+4 

100 szt. 25 zł 51 zł 

200 szt. 47 zł 93 zł 

300 szt. 64 zł 127 zł 

400 szt. 79 zł 159 zł 

500 szt. 93 zł 185 zł 

600 szt. 107 zł 214 zł 

700 szt. 121 zł 241 zł 

800 szt. 132 zł 264 zł 

900 szt. 143 zł 285 zł 

1000 szt. 145 zł 291 zł 

1500 szt. 218 zł 436 zł 

2000 szt. 283 zł 565 zł 

3000 szt. 416 zł 832 zł 

4000 szt. 549 zł 1099 zł 

5000 szt. 680 zł 1360 zł 
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KOPERTA DL bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: DL: 110 × 220 mm 

Okno: brak 

Papier: 75 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po długim boku: 
 HK – samoklejące z paskiem 

 NK – klejone na mokro 

 SK – samoklejące 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  
 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ dodatkowo: 

 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 
 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 
nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  
+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 
+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 

grafika 

odbiorcy 

adres  

odbiorcy 

grafika  

odbiorcy 

100 szt. 25 zł 50 zł 37 zł 50 zł 63 zł 75 zł 

200 szt. 47 zł 93 zł 71 zł 95 zł 117 zł 141 zł 

300 szt. 64 zł 127 zł 100 zł 136 zł 163 zł 199 zł 

400 szt. 80 zł 159 zł 128 zł 176 zł 207 zł 255 zł 

500 szt. 93 zł 185 zł 153 zł 213 zł 245 zł 305 zł 

600 szt. 107 zł 214 zł 179 zł 251 zł 286 zł 360 zł 

700 szt. 120 zł 241 zł 204 zł 288 zł 325 zł 409 zł 

800 szt. 132 zł 264 zł 228 zł 324 zł 360 zł 456 zł 

900 szt. 143 zł 285 zł 251 zł 359 zł 393 zł 502 zł 

1000 szt. 146 zł 291 zł 266 zł 386 zł 411 zł 531 zł 

1500 szt. 218 zł 436 zł 398 zł 578 zł 616 zł 796 zł 

2000 szt. 283 zł 565 zł 523 zł 763 zł 805 zł 1045 zł 

3000 szt. 416 zł 832 zł 776 zł 1136 zł 1192 zł 1552 zł 

4000 szt. 549 zł 1099 zł 1029 zł 1510 zł 1579 zł 2059 zł 

5000 szt. 680 zł 1360 zł 1280 zł 1880 zł 1960 zł 2560 zł 
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KOPERTA DL z oknem 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: DL: 110 × 220 mm 

Okno: tak: 45 x 90 mm 

Położenie okna: prawe lub lewe 

Papier: 75 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 
informacji o rodzaju 

klejenia w zamówieniu, 
będzie ustalane losowo 

po długim boku: 

 HK – samoklejące z paskiem 

 NK – klejone na mokro 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 
 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  

Personalizacja: personalizacja nadawcy 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 
personalizacja nadawcy: 

4+0 4+4 

100 szt. 29 zł 58 zł 

200 szt. 55 zł 109 zł 

300 szt. 76 zł 151 zł 

400 szt. 95 zł 190 zł 

500 szt. 113 zł 225 zł 

600 szt. 131 zł 262 zł 

700 szt. 148 zł 296 zł 

800 szt. 164 zł 328 zł 

900 szt. 179 zł 357 zł 

1000 szt. 185 zł 370 zł 

1500 szt. 278 zł 555 zł 

2000 szt. 362 zł 724 zł 

3000 szt. 535 zł 1070 zł 

4000 szt. 708 zł 1415 zł 

5000 szt. 878 zł 1756 zł 
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KOPERTA C6/5 bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C6/5: 114 × 229 mm 

Okno: brak 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po długim boku: 

 NK – klejone na mokro 

 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  
 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ dodatkowo: 

 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 
 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 
nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  
+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 
+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 
grafika 

odbiorcy 
adres  

odbiorcy 
grafika  

odbiorcy 

100 szt. 29 zł 58 zł 41 zł 53 zł 70 zł 82 zł 

200 szt. 51 zł 101 zł 75 zł 99 zł 125 zł 149 zł 

300 szt. 75 zł 149 zł 111 zł 147 zł 185 zł 221 zł 

400 szt. 98 zł 196 zł 146 zł 194 zł 244 zł 292 zł 

500 szt. 119 zł 238 zł 179 zł 239 zł 298 zł 358 zł 

600 szt. 139 zł 278 zł 211 zł 283 zł 350 zł 422 zł 

700 szt. 156 zł 311 zł 240 zł 324 zł 395 zł 479 zł 

800 szt. 169 zł 338 zł 265 zł 361 zł 434 zł 530 zł 

900 szt. 185 zł 369 zł 293 zł 401 zł 477 zł 585 zł 

1000 szt. 198 zł 396 zł 318 zł 438 zł 516 zł 636 zł 

1500 szt. 287 zł 555 zł 458 zł 638 zł 735 zł 915 zł 

2000 szt. 357 zł 713 zł 597 zł 837 zł 953 zł 1193 zł 

3000 szt. 535 zł 1070 zł 895 zł 1255 zł 1430 zł 1790 zł 

4000 szt. 687 zł 1373 zł 1167 zł 1647 zł 1746 zł 2333 zł 

5000 szt. 825 zł 1650 zł 1425 zł 2025 zł 2250 zł 2850 zł 
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KOPERTA C6/5 z oknem 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C6/5: 114 × 229 mm 

Okno: tak: 45 x 90 mm 

Położenie okna: prawe lub lewe 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 
informacji o rodzaju 

klejenia w zamówieniu, 
będzie ustalane losowo 

po długim boku: 

 NK – klejone na mokro 

 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  

Personalizacja: personalizacja nadawcy 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 
personalizacja nadawcy: 

4+0 4+4 

100 szt. 35 zł 69 zł 

200 szt. 61 zł 122 zł 

300 szt. 91 zł 181 zł 

400 szt. 119 zł 238 zł 

500 szt. 146 zł 291 zł 

600 szt. 171 zł 341 zł 

700 szt. 193 zł 385 zł 

800 szt. 212 zł 423 zł 

900 szt. 232 zł 464 zł 

1000 szt. 251 zł 502 zł 

1500 szt. 357 zł 713 zł 

2000 szt. 462 zł 924 zł 

3000 szt. 693 zł 1386 zł 

4000 szt. 898 zł 1796 zł 

5000 szt. 1089 zł 2178 zł 
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KOPERTA C5 bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C5: 162 × 229 mm 

Okno: brak 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po krótkim boku: 

 HK – samoklejące z paskiem  

po długim boku: 

 NK – klejone na mokro 
 SK – samoklejące  

 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 
 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  
 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ dodatkowo: 
 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 

 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 

nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  

+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 

+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 

grafika 

odbiorcy 

adres  

odbiorcy 

grafika  

odbiorcy 

100 szt. 47 zł 93 zł 59 zł 71 zł 105 zł 117 zł 

200 szt. 80 zł 159 zł 104 zł 128 zł 183 zł 207 zł 

300 szt. 99 zł 198 zł 135 zł 171 zł 234 zł 270 zł 

400 szt. 106 zł 212 zł 154 zł 202 zł 260 zł 308 zł 

500 szt. 119 zł 238 zł 179 zł 239 zł 298 zł 358 zł 

600 szt. 135 zł 270 zł 207 zł 279 zł 342 zł 414 zł 

700 szt. 148 zł 296 zł 232 zł 316 zł 380 zł 464 zł 

800 szt. 159 zł 317 zł 255 zł 351 zł 413 zł 509 zł 

900 szt. 176 zł 352 zł 284 zł 392 zł 459 zł 567 zł 

1000 szt. 193 zł 386 zł 313 zł 433 zł 506 zł 626 zł 

1500 szt. 285 zł 570 zł 465 zł 699 zł 751 zł 931 zł 

2000 szt. 375 zł 750 zł 615 zł 855 zł 990 zł 1230 zł 

3000 szt. 555 zł 1109 zł 915 zł 1275 zł 1469 zł 1289 zł 

4000 szt. 729 zł 1458 zł 1209 zł 1689 zł 1938 zł 1829 zł 

5000 szt. 898 zł 1795 zł 1498 zł 2098 zł 2396 zł 2996 zł 
 



Do podanych cen należy doliczyć 23% VAT 

www.winners-gadzety.pl 
 

KOPERTA C5 z oknem 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C5: 162 × 229 mm 

Okno: tak: 45 x 90 mm 

Położenie okna: prawe lub lewe 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 
informacji o rodzaju 

klejenia w zamówieniu, 
będzie ustalane losowo 

po krótkim boku: 

 HK – samoklejące z paskiem  
po długim boku: 

 NK – klejone na mokro 

 SK – samoklejące  
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  

Personalizacja: personalizacja nadawcy 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 
personalizacja nadawcy: 

4+0 4+4 

100 szt. 49 zł 98 zł 

200 szt. 85 zł 169 zł 

300 szt. 107 zł 214 zł 

400 szt. 117 zł 233 zł 

500 szt. 132 zł 264 zł 

600 szt. 151 zł 301 zł 

700 szt. 167 zł 333 zł 

800 szt. 180 zł 359 zł 

900 szt. 200 zł 399 zł 

1000 szt. 220 zł 439 zł 

1500 szt. 325 zł 650 zł 

2000 szt. 428 zł 856 zł 

3000 szt. 634 zł 1267 zł 

4000 szt. 835 zł 1669 zł 

5000 szt. 1030 zł 2059 zł 
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KOPERTA B5 bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: B5: 176 x 250 mm 

Okno: brak 

Papier: 90 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po krótkim boku 

 HK – samoklejące z paskiem  

 NK – klejone na mokro 

 SK – samoklejące 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 
 dwustronnie: CMYK 4+4  

 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ 

dodatkowo: 
 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 

 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 

nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  

+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 

+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 

grafika 

odbiorcy 

adres  

odbiorcy 

grafika  

odbiorcy 

100 szt. 49 zł 98 zł 61 zł 73 zł 110 zł 122 zł 

200 szt. 90 zł 180 zł 114 zł 138 zł 204 zł 228 zł 

300 szt. 119 zł 238 zł 155 zł 191 zł 274 zł 310 zł 

400 szt. 143 zł 286 zł 191 zł 239 zł 334 zł 382 zł 

500 szt. 163 zł 325 zł 223 zł 283 zł 385 zł 445 zł 

600 szt. 192 zł 383 zł 264 zł 336 zł 455 zł 527 zł 

700 szt. 218 zł 436 zł 302 zł 386 zł 520 zł 604 zł 

800 szt. 249 zł 497 zł 345 zł 441 zł 593 zł 689 zł 

900 szt. 274 zł 547 zł 382 zł 490 zł 655 zł 763 zł 

1000 szt. 301 zł 602 zł 421 zł 541 zł 722 zł 842 zł 

1500 szt. 436 zł 872 zł 616 zł 796 zł 1052 zł 1232 zł 

2000 szt. 568 zł 1136 zł 808 zł 1048 zł 1376 zł 2031 zł 

3000 szt. 832 zł 1664 zł 1192 zł 1552 zł 2023 zł 2384 zł 

4000 szt. 1083 zł 2165 zł 1563 zł 2043 zł 2645 zł 3125 zł 

5000 szt. 1320 zł 3089 zł 1920 zł 2520 zł 3240 zł 3840 zł 
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KOPERTA C4 bez okna 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C4: 229 x 324 mm 

Okno: brak 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 

informacji o rodzaju 
klejenia w zamówieniu, 

będzie ustalane losowo 

po krótkim boku: 

 HK – samoklejące z paskiem  
 NK – klejone na mokro 

 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 

 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  
 

Personalizacja: personalizacja nadawcy+ dodatkowo: 

 personalizacja adresu odbiorcy  

w kolorze czarnym 
 personalizacja odbiorcy grafiką 

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 

personalizacja 
nadawcy: 

personalizacja nadawcy 4+0  
+ dodatkowo: 

personalizacja nadawcy 4+4 
+ dodatkowo: 

4+0 4+4 
adres  

odbiorcy 
grafika odbiorcy 

adres  
odbiorcy 

grafika  
odbiorcy 

100 szt. 81 zł 162 zł 93 zł 105 zł 173 zł 185 zł 

200 szt. 132 zł 264 zł 156 zł 180 zł 288 zł 312 zł 

300 szt. 159 zł 317 zł 195 zł 231 zł 353 zł 389 zł 

400 szt. 180 zł 359 zł 228 zł 276 zł 407 zł 455 zł 

500 szt. 198 zł 396 zł 258 zł 318 zł 456 zł 516 zł 

600 szt. 234 zł 468 zł 306 zł 378 zł 540 zł 612 zł 

700 szt. 268 zł 536 zł 352 zł 436 zł 620 zł 704 zł 

800 szt. 301 zł 602 zł 397 zł 493 zł 698 zł 794 zł 

900 szt. 333 zł 666 zł 441 zł 549 zł 774 zł 882 zł 

1000 szt. 357 zł 713 zł 477 zł 597 zł 833 zł 983 zł 

1500 szt. 515 zł 1030 zł 695 zł 875 zł 1210 zł 1390 zł 

2000 szt. 700 zł 1399 zł 940 zł 1180 zł 1640 zł 1880 zł 

3000 szt. 1029 zł 2059 zł 1390 zł 1750 zł 2420 zł 2779 zł 

4000 szt. 1347 zł 2693 zł 1827 zł 2307 zł 3183 zł 3653 zł 

5000 szt. 1650 zł 3300 zł 2250 zł 2850 zł 3900 zł 4500 zł 
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KOPERTA C4 z oknem 

 

SPECYFIKACJA 

 

Format: C4: 229 x 324 mm 

Okno: tak: 55 x 90 mm 

Położenie okna: prawe lub lewe 

Papier: 80 g/m2 

Kolor: biały 

Poddruk: szary/niebieski 

Zamknięcie: 
w przypadku braku 
informacji o rodzaju 

klejenia w zamówieniu, 
będzie ustalane losowo 

po krótkim boku: 

 HK – samoklejące z paskiem 

 NK – klejone na mokro 
 

Nadruk: do 20% pokrycia powierzchni: 
 jednostronnie: CMYK 4+0 

 dwustronnie: CMYK 4+4  

Personalizacja: personalizacja nadawcy 

  

CENNIK (ceny netto za cały podany nakład) 

nakład 
personalizacja nadawcy: 

4+0 4+4 

100 szt. 88 zł 176 zł 

200 szt. 158 zł 315 zł 

300 szt. 216 zł 432 zł 

400 szt. 275 zł 550 zł 

500 szt. 323 zł 646 zł 

600 szt. 377 zł 754 zł 

700 szt. 430 zł 860 zł 

800 szt. 481 zł 962 zł 

900 szt. 530 zł 1059 zł 

1000 szt. 575 zł 1150 zł 

1500 szt. 857 zł 1713 zł 

2000 szt. 1134 zł 2268 zł 

3000 szt. 1689 zł 3378 zł 

4000 szt. 2236 zł 4472 zł 

5000 szt. 2775 zł 5550 zł 
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INFORMACJ  E DODATKOWE
 

1. Minimalna ilość zamówienia to 100 kopert danego rodzaju wg jednego projektu. 

2. W przypadku nakładów powyżej 5000 kopert, przygotujemy wycenę na indywidualne 

zapytanie. 

3. Podane ceny zawierają koszt personalizacji zgodnie z podanymi wariantami. 

4. W przypadku, gdy Zamawiający nie posiada własnego projektu nadruku, istnieje 

możliwość jego wykonania przez grafika Firmy Winners – w cenie 30,00 netto.  

5. Po akceptacji projektu przez Zamawiającego, Firma Winners nie ponosi 

odpowiedzialności za ewentualne błędy merytoryczne, ortograficzne i tym podobne, 

nadrukowane na kopertach. 

6. Czas realizacji zamówienia – ok. 10-12 dni roboczych od opłacenia proformy i 

zaakceptowania wizualizacji. 

7. 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. 

8. Koszt transportu kurierem – 16,00 zł netto.  

9. Kwoty podane w niniejszym cenniku są wartościami netto – należy doliczyć 23% VAT. 

10. Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz 

innych właściwych przepisów prawnych. 

11. Rodzaje klejenia kopert: 

 HK – koperta samoklejąca z paskiem. Zaklejenie koperty odbywa się poprzez zerwanie 

paska z kleju na klapce i dociśnięcie jej do koperty. 

 NK – koperta klejona na mokro. Klejenie koperty odbywa się poprzez zawilgocenie 

kleju na klapce i dociśnięcie jej do koperty. Koperty te są przeznaczone głównie do 

automatycznego pakowania. 

 SK – koperty samoklejące. Klejenie koperty odbywa się poprzez dociśnięcie klapki do 

koperty. 

* W przypadku braku informacji o preferowanym rodzaju klejenia, będzie ustalane losowo. 

12. Warianty personalizacji: 

 nadawcy: 

- 4+0 do 20% - nadruk simplex CMYK do 20% pokrycia powierzchni; 

- 4+4 do 20% - nadruk duplex CMYK do 20% pokrycia powierzchni. 

 adresatów: 

- personalizacja adresu w kolorze czarnym z dostarczonej przez klienta bazy danych 

(pliki: txt, xls lub csv); 

- personalizacja kopert grafiką z dostarczonej przez klienta bazy danych (pliki: txt, 

xls lub csv). 

 

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY: 

tel.: 52 330 69 60 

mail: biuro@winners-gadzety.pl 

 

mailto:biuro@winners-gadzety.pl

