KOLOROWE KUBKI
Z NADRUKIEM TWOJEJ FIRMY!

WWW.WINNERS-GADZETY.PL

Kubek CLASSIC, pojemność 330 ml wykonany z porcelitu.
Równy, walcowaty kształt i tradycyjne ucho tworzą ponadczasowy design.
Prostopadłe ścianki to doskonała powierzchnia do naniesienia wzoru.
Prawdziwy klasyk wśród kubków.
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CLASSIC
Materiał: Porcelit
Wymiary: Średnica 80 mm Wysokość 95 mm
Kolor: Czarno/Biały, Czarny, Granatowy, Czerwono/Biały,
Biały Porcelanowy, Biały Porcelitowy, Pomarańczowy, Żółty
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

4,06 zł

3,78 zł

3,92 zł

4,90 zł

3,64 zł

2,73 zł

4,06 zł

LORD
Kubek LORD line, pojemność 330 ml. To prawdziwy arystokrata,
wykonany ze szlachetnej porcelany. Posiada walcowaty, klasyczny kształt
z dyskretnymi załamaniami linii u góry oraz na dole kubka.
Uroku dodaje charakterystyczne ucho o nieregularnym kształcie,
które jest ergonomiczne zarówno dla drobnej, jak i męskiej dłoni.
Klasyczny kształt Lorda umożliwia wykonanie nadruku na dużej powierzchni.
Materiał: Porcelana
Wymiary: średnica 84 mm wysokość 95 mm
Kolor: biały
Ilość w kartonie: 36 szt
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

3,64 zł

3,64 zł

Kubek CAFE, pojemność 290 ml, materiał porcelit.
Niewielki kubek o regularnych kształtach prostopadłościanu,
nieco kwadratowe boki miękko wykończone na skraju kubka.
Obrzeże góry kubka lekko wykrzywione na zewnątrz. Ucho nieco
kwadratowe. Polecany w szczególności do techniki grawerunku.
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CAFE

Materiał: Porcelit
Wymiary: Średnica 75 mm Wysokość 90 mm
Kolor: Czarny
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

4,48 zł

KING
Kubek reklamowy serii King Line H3005 z białym, matowym szkliwem na zewnątrz i kolorowym,
błyszczącym wnętrzem. Proste, cylindryczne ścianki daja możliwość drukowania
dużych nadruków reklamowych. Cechą charakterystyczną tego fasonu jest niepowtarzalny
kształt uchwytu. Kubek o powiększonej pojemności 380 ml.
Materiał: Ceramika
Wymiary: 90x90
Kolor: Biało/Czarny, Biało/Czerwony, Biało/Pomarańczowy, Biało, Żółty,
Biało/Zielony, Biało/Niebieski
Ilość w kartonie: 36
Pojemność: 380ml
Wysokość: 90
Średnica: 90

5,04 zł

5,46 zł

5,32 zł

5,04 zł

5,04 zł

5,04 zł
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QUEEN
Prosty, elegancki i wyjątkowo praktyczny kubek wykonany z porcelitu .
Ponadczasowa kolorystyka sprawia, że doskonale wpasuje się w wystrój
zarówno nowoczesny, jak i tradycyjny. Jego zewnętrzna matowa
powierzchnia dodaje elegancji i szyku.
Idealny dla osób lubiących oryginalne przedmioty.
Materiał: Porcelit
Wymiary: Średnica 80 mm Wysokość 120 mm
Kolor: Czarno/Czarny, Czarno/Biały, Biało/Czarny, Biało/Czerwony,
Biało/Pomarańczowy, Biało/Żółty, Biało/Zielony. Biało/Niebieski
Ilość w kartonie: 36
Pojemność: 380ml
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

5,76 zł

5,76 zł

5,76 zł

5,76 zł

5,76 zł

5,76 zł

KULT
Kubek KULT 310ml
Materiał: Porcelit
Wymiary: Średnica 85 mm Wysokość 100 mm
Kolor: Czarno/Biały, Granatowo/Biały, Czerwono/Biały, Biały Porcelitowy,
Pomarańczowo/Biały, Żółto/Biały
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 sz

4,06 zł

4,06 zł

4,90 zł

3,08 zł

4,20 zł

3,92zł

5,74 zł

5,74 zł

Kubek DURAN Line, pojemność 350 ml. Kubek wykonany ze szlachetnej,
chińskiej porcelany. Charakterystyczny kształt, niskiej beczułkowatej
bryły nadaje mu niepowtarzalnego stylu. Nie sposób go pomylić z żadnym,
innym kubkiem. Formę dopełnia klasyczne ucho, charakterystycznie
osadzone niemal na całej wysokości kubka.
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DURAN
Materiał: Porcelana
Wymiary: średnica 89 mm wysokość 85 mm
Kolor: Biały Porcelanowy, Czarno/Czarny, Czarno/Czerwony, Czarno/Biały,
Czarno/Pomarańczowy, Czarno/Żółty, Czarno/Zielony, Czarno/Niebieski
Ilość w kartonie: 36
Pojemność: 350ml
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

5,32 zł

5,18 zł

4,90 zł

5,18 zł

4,90 zł

4,90 zł

4,90 zł

SPECIAL
Kubek Special, pojemność 300 ml. Biały kubek wykonanych z porcelany.
Znana i doceniana wśród klientów stylistyka. Sprawdzony model, który
cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.
Materiał: Porcelana
Wymiary: Średnica 77 mm Wysokość 90 mm
Kolor: Biały, Biało/Czarny, Biało/Czerwony, Biało/Pomarańczowy, Biało/Żółty,
Biało/Zielony, Biało/Niebieski
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

3,62 zł

7,14 zł

7,14 zł

7,14 zł

7,14 zł

7,14 zł

7,14 zł

3,62 zł
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V-SHAPE
Kubek V-SHAPE wykonany z porcelitu o pojemności 330 ml, zarówno
swoim zarysem, jak i nazwą nawiązuje do kształtu litery V. To najbardziej
klasyczny kubek w tym modelu, o typowej, białej barwie, która na
stałe pozostaje w kanonie mody.
Materiał: Porcelit
Wymiary: średnica 85 mm wysokość 100 mm
Kolor: Czarno/Czerwony, Czarno/Biały, Czarno/Pomarańczowy,
Czarno/Żółty, Czarno/Zielony, Biały
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

5,46 zł

5,18 zł

5,46 zł

5,18 zł

5,18 zł

3,22 zł

IZZY
Kubek Izzy o pojemności 310 ml. Niekwestionowana nowość na rynku, wykonany
z delikatnej, chińskiej porcelany kubek o surowym, wąskim, tulejkowatym kształcie.
To prawdziwa, dystyngowana dama wśród porcelany. Wąskie ścianki nadają lekkości,
zaś niepowtarzalny i jednocześnie wysublimowany kształt ucha sprawia, że kubek
jest niezwykle delikatny.
Materiał: Porcelana
Wymiary: Średnica 78 mm Wysokość 105 mm
Kolor: Biały, Biało/Czarny, Biało/Pomarańczowy, Biało/Żółty, Biało/Zielony,
Biało/Niebieski, Biało/Różowy
Ilość w kartonie: 36
półpaleta: do 504 szt
paleta euro : do 1620 szt

3,92 zł

6,72 zł

6,72 zł

6,72 zł

6,72 zł

6,72 zł

6,72 zł

ZNAKOWANIE

Na kubkach Duran (wszystkie oprócz całego białego), Queen (wszystkie), V-Shape (oprócz całego białego)
i King (wszystkie) wykonywany jest nadruk niskotemperaturowy Polylux. Główną zaletą tej metody jest
możliwość uzyskania większości barw z palety Pantone. Kolory są intensywne i dobrze nasycone.
Z łatwością uzyskuje się kolor Magenta, który jest niedostępny w innych technikach. Ponadto, nadruki typu
fullcolor pod względem jakości barw dorównują offsetowym. Prace, gdzie zastosowano Polylux wypalane są
w temperaturze ok. 180 st. C. Ponadto, są odporne na mycie w zmywarkach, natomiast nie gwarantują tak dużej
odporności na uszkodzenia mechaniczne jak nadruki wykonane metodą Transfer Plus.
Szkliwione kubki tj. Classic, Kult, Lord, Cafe, biały Duran, Special, biały V-Shape oraz Izzy to modele
na których wykonywany jest Transfer Plus czyli druk wykonywany na specjalnym papierze transferowym,
z którego obraz przenoszony jest na powierzchnię zdobionego produktu, np. na kubek. Następnie jest wypalany
w temperaturze ok. 820 st. C. w piecu komorowym lub tunelowym. Transfer Plus to technika sitodruku
stosowana na porcelanie, ceramice i szkle. Zaletą tej metody jest możliwość znakowania dużych powierzchni,
wykonywanie nadruków w miejscach mniej typowych, nieosiągalnych dla innych technik druku, np. na dnie kubka,
na wewnętrznej ściance kubka, pod uchem, w miejscach wypukłych lub wklęsłych.
Koszt wysyłki wynosi 20 zł netto/paczka. Ilość kubków mieszczących się w paczce zaznaczone są
w specyfikacji konkretnego modelu.
Minimalna ilość zamówienia 24 sztuk
Projekt kubka 20 zł netto.
Czas realizacji zamówienia – ok. 14-21 dni roboczych od opłacenia proformy i zaakceptowania
wizualizacji.
Podane ceny są cenami netto – należy doliczyć 23% VAT.
Poszczególne partie towaru mogą nieznacznie różnić się odcieniem, co wynika z procesu i technologii produkcji.
Warunki reklamacji:
§Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego 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.
Rezygnację z zamówienia należy potwierdzić drogą mailową w ciągu 24h od złożenia zamówienia.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilneg
oraz innych właściwych przepisów prawnych.
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