
USŁUGI CIĘCIA I GRAWEROWANIA LASEREM CO2 

 

CENNIK CIĘCIA ( sklejka, skóra, papier, karton, plexi, laminaty, korek, tekstylia) 

  1-25 mb 26-50 mb 51-100 mb 101-250 mb > 250 

1 mm 2,40 zł 2,20 zł 1,90 zł 1,30 zł 1,10 zł 

2 mm 3,40 zł 3,30 zł 2,40 zł 2,10 zł 1,60 zł 

3 mm 4,10 zł 3,60 zł 2,80 zł 2,50 zł 1,70 zł 

4 mm 4,60 zł 3,80 zł 3,30 zł 2,70 zł 1,80 zł 

5 mm 4,70 zł 4,00 zł 3,50 zł 3,00 zł 1,90 zł 

6 mm 5, 00 zł 4,50 zł 4 zł 3,40 zł 2,30 zł 

7 mm 5,40 zł 4,90 zł 4,60 zł 3,90 zł 2,70 zł 

8 mm 6,40 zł 6 zł 5,30 zł 4,50 zł 3,50 zł 

• Ceny podane są w wartości brutto, co oznacza, że są cenami ostatecznymi. 

• Ceny nie obejmują kosztów materiałów  

 

Pliki do ciecia należy dostarczyć wg. formatki 60 cm x 40 cm w formacie wektorowym (cdr) lub pdf w skali 1:1. 

- Adaptacja projektu na maszynę i uruchomienie procesu 15 zł. 

Do ustawienia maszyny niezbędna jest próbka produktu ! 

- Wykonanie projektu GRATIS!  

- Czas realizacji zależny od ilości sztuk, rodzaju materiału, skomplikowania i wielkości projektu ( ustalany 

indywidualnie z Klientem) 

Podane ceny mają charakter orientacyjny i nie stanowią oferty handlowej, w rozumieniu przepisów kodeksu 

cywilnego. Dokładne kwoty realizacji zamówienia podawane są na podstawie indywidualnych rozmów z Klientem. 

 

USŁUGI GRAWEROWANIA 

sztuki 1 2-20 21-50 51-100 101-300 301-500 501-
1000 

1001-
2000 

>5000 

Cena za 
szt. 

5 zł 3 zł 2,20 zł 2 zł 1,70 zł 1,60 zł 1,30 zł 1 zł 0,70 zł 

• Ceny podane są w wartości brutto, co oznacza, ze są cenami ostatecznymi. 

 

- Ustawienie maszyny 10 zł ( opłata jednorazowa) 

Do ustawienia maszyny niezbędna jest 1 szt. Produktu próbnego 

- Cena zawiera grawer do 10 cm2 na powierzchniach płaskich ( powyżej 10 cm2 dolicza się 0,10 zł/cm2) 



-  

-  

 


