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Grafika z folii
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Szyld Premium Dibond 3D to elegancka i efektowna forma ekspozycji logo Państwa firmy w miejscu reprezentacyjnym.

Grafikę na dibondzie 3D możemy wykonać z plexi lub z folii. Płyta plexi jest błyszcząca, a folia może być matowa lub błyszcząca. 
Wykorzystując te dwa materiały do oklejania powierzchni dibondu 3D uzyskujemy niebanalny i oryginalny szyld.

Dibond 3D standardowo wykonujemy o głębokości 5 cm. Atutem jest brak widocznych mocowań, co znacznie podnosi walory 
estetyczne szyldu. Reklamę można zamontować na zewnątrz lub wewnątrz lokalu, więc jest to rozwiązanie nie tylko eleganckie, ale 
również uniwersalne i praktyczne.

Grafika z folii
z palety Oracal 641

WARIANT 1

rozmiar XS

rozmiar M
rozmiar L

rozmiar FIT

WARIANT 2 WARIANT 3

Grubość: 5 cm

65x55 cm

135x55 cm

135x85 cm

185x60 cm

300 zł

450 zł

600 zł

600 zł

400 zł

500 zł

750 zł

750 zł

550 zł

800 zł

1000-1200 zł

1000-1200 zł

na wymiar wycenawycena wycena

Kolor: czarny lub biały Wykończenie: mat lub połysk Montaż: konstrukcja alu

Grafika Plexi Glass
czarna lub biała

Grafika Plexi Lustro
złota lub srebrna

Stanardowe rozmiary

Rozmiar niestandardowy

Parametry wariantu podstawowego

Grafika z Plexi Glass 3 mm Grafika z Plexi Lustro 3 mm

65x55 cm 135x55 cm
135x85cm

185x60 cm

Ceny netto do których należy doliczyć VAT 23%

max 385 cm

max 185 cm



Grafika - opcjonalne dopłaty

100-200 złKonstrukcja nośna z PCV 8 mm (zamiast rusztu ALU)

60-180 złWektoryzacja logo 

Ceny netto do których należy doliczyć VAT 23%

Szyld Premium - Dibond 3D opcje dodatkowe 
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Podkład - opcjonalne dopłaty

Podkład w kolorze czerwonym, żółtym,
granatowym, zielonym

50 zł

Podkład w kolorze srebrnym lub złotym
szczotkowanym - drapanym

100 - 200 zł

Podkład oklejony folią na dowlolny
kolor z palety Oracal 551

150 zł

Logo / Grafika z Plexi Glass w kolorze 
z palety podstawej

100 zł 100 zł

Logo / Grafika drukowana, cięta 
po obrysie, naklejana z folii Sygnet z Plexi Glass z nadrukiem

Tło w formie paternu
z folii bezbarwnnej

Grafika drukowana, naklejona na całą
powierzchnię podkładu

Logo / Grafika z dodatkową Plexi Glass
bezbarwną o grubości 8 mm

200-500 zł

100-300 zł

200-500 zł200-300 zł



Każdorazowo przed realizacją otrzymują Państwo ofertę z dokłanie ustaloną kwotą za realizację szyldu. W celu realizacji należy 
wpłacić kwotę zawartą na ofercie na konto podane na ofercie. W tytule przelewu prosimy podać numer oferty. W zależności od 
projektu szyldu, termin produkcji to od 7 do 21 dni roboczych od dnia akceptacji projektu. Solidnie zapakowany szyld 
dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub transportem własnym w zależności od lokalizacji.  Koszt dostawy zaczyna się od 
kwoty 37 zł netto.

Ceny netto do których należy doliczyć VAT 23%

Szyld Premium - Dibond 3D jak zamówić...
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Dostawa, termin i płatność

Do montażu potrzebne jest wywiercenie od 4 do 8 otwórów (w zależności od wielkości) i zamocowania na kołki rozporowe 
lekkiej aluminiowej konstrukcji - rusztu na który następnie należy nałożyć szyld i przykręcić.  Narzędzia potrzebne do montażu to 
wiertarka lub wkrętarka, śrubokręt krzyżak, poziomica oraz kołki dobrane w zależności od ściany, podłoża.

Montaż

Do realizacji i wyceny potrzebujemy pliku wektorowego Państwa logo lub grafiki. Pliki wektorowe są to pliki zawierające krzywe 
z których składa się projekt, takie pliki są zazwyczaj przygotowywane przez grafików komputerowych na etapie tworzenia logo i 
powinny być dostarczone wraz z projektem Państwa logo. Pliki w formacie wektorowym posiadają rozszerzenie .ai, .cdr, .eps, 
oraz niektóre .pdf w których osadzono wektory. Jeżeli nie posiadają Państwo takich plików, tylko np. same pliki jpg, png możemy 
zwektoryzować logo do formatu wektorowego. Jest to usługa dodatkowo płatna.

Jakie pliki graficzne

Jeżeli zdecydowali się Państwo na szyld z naszych podstawowych wymiarów i wariantów należy:

1. podać który rozmiar i wariant Państwo wybrali
2. przesłać plik wektorowy logo lub grafiki (format .ai, .cdr, .eps)
3. podać NIP do fakury, telefon i adres dostawy

W odpowiedzi otrzymają Państwo ofertę cenową oraz informację na czy przesłana grafika daje możliwość dalszej realizacji, 
ewentualnie propozycję alternatywnego sposobu wykonania. Jeżeli zdecydują się Państwo na ofertę należy wpłacić kwotę na 
ofercie, zweryfikować poprawność przesłanej wizualizacji oraz przesłać akceptację.

Jak zamówić 


