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Orice oferte, liste de preţuri emise anterior datei mai sus menţionate îşi pierd valabilitatea

Produsele din prezentarea noastră sunt doar o
parte din gama variată de materiale pe care le
putem fabrica.
Tot ce urmează a ﬁ prezentat, este realizat în fabrica
noastră şi pe cât posibil cu materiale şi materii prime
fabricate în România.
Pentru a veriﬁca disponibilitatea pe stoc unor produse,
precum şi dacă acestea se pot realiza, vă rugăm să
îi contactaţi pe reprezentanţii noştri.
Datele noastre de contact sunt:

FABRICA DE STEAGURI
(DA Informare & Consultanţă srl)
Bucureşti, Sector 6
Bd.Timişoara nr.84
Complex COMET
productie@fabricadesteaguri.eu

Departament Vânzări:
0737 DRAPEL (0737 37 27 35)
0722 644 274

Departament Procesare Graﬁcă
/ Producţie:
0724 FANION (0724 326 466)

Program de lucru:
luni - vineri, orele 9:00 - 17:00
Comenzile se pot ridica de la noi de la fabrică sau se pot expedia
prin curier - URGENT CARGUS sau FAN
Taxele de curierat sunt suportate de noi pentru comenzi cu
valoare de minim 1000,00 lei.
Comenzile cu valoare mai mică de 500 lei se achită
NUMAI CU NUMERAR.
Pentru comenzile PERSONALIZATE plata se face 50% în avans
și restul de 50% la recepția mărﬁi.
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Prezentare Fabrica De Steaguri

Am reuşit !

27 mai 2013

Clinceni
România

Am făcut CEL MAI MARE STEAG DIN LUME !

349,0 x 227,0 m

79.223 m

DA Informare & Consultanţă sau Fabrica de
Steaguri este un nume de referinţă în in dustria de proﬁl din România. Experienţa
de peste 15 ani în domeniu, combinată cu
tehnologie de ultimă generaţie ne aduc în
poziţia de a putea prelua şi a duce la
bun sfârşit lucrări de mare anvergură,
atât din punct de vedere al complexităţii,
cât şi al volumului.
®®
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Prezentare Fabrica De Steaguri
Aici a început.......

®®

Prezentare Fabrica De Steaguri

ULTIMA CUSĂTURĂ ! Dar ...... nu s-a terminat ... !!!!

Aici s-a terminat ! Cu bine !!!!!
Am folosit cca 70.000 ml de material, cca 150 km de aţă. Steagul a cântărit cca 5 tone.
La execuţia acestui steag a lucrat o echipă compusă din 12 persoane - cusătorese şi ajutoare care
pregăteau materialul. După asamblarea bucăţilor principale , echipa a fost extinsă cu încă 20 de
persoane care ajutau la manipularea materialului pentru a putea fi inchis şi adus la forma finală.
Pentru expunerea acestuia au fost necesare 200 de persoane la care s-au adăugat cca 50 de voluntari.
Sunt puţine cuvinte, dar vă asigurăm că s-a muncit foarte mult şi cu MULTĂ PASIUNE !!!!!
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Prezentare Fabrica De Steaguri
O altă lucrare de referinţă realizată în atelierul nostru a fost un
DRAPEL al UNIUNII EUROPENE de dimensiuni foarte mari.
Se pare că este cel mai mare steag al Uniunii Europene realizat
până acum, dar acest record nu a fost omologat.

Steag Uniunea Europeană 100 x 140 m

14.000 m
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Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
Acest capitol al activităţii noastre a apărut din dorinţa de a
aduce la viaţă vechile simboluri din Istoria României
cu ajutorul tehnicii moderne.
Totul a pornit de la un imbold personal care apoi s-a tranformat într-o
pasiune, care s-a extins şi spre colaboratorii şi partnerii noştri.
Lucrăm în strânsă colaborare cu specialiştii în heraldică de la
Muzeul Militar Naţional. Pe parcursul a câţiva ani s-a creat
o strânsă legătură care a dus la naşterea unor
piese din această categorie.
Primul drapel realizat a fost cel al
Domnitorului Mihai Viteazul,
urmând apoi Ştefan cel Mare,
Tudor Vladimirescu,precum şi
piese din diverse perioade istorice.

Cu timpul au apărut şi aplicaţii
ale acestei pasiuni , reuşind să
asimilăm proiecte de realizare a unor
steaguri istorice de mare anvergură, cu
sute de piese pentru filme de epocă. S-au
executat reproduceri prin diversemetode:
imprimare, broderie şi chiar PICTURĂpentru
modele unicat.
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Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
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Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
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Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
material
SIMPLA FATA

Drapel
Lupul
Dacic

Drapel
Moldova
sec. XV

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

1,50 X 0,70 m

440,00 lei/buc

Drapel
Stefan Cel Mare
material
SIMPLA FATA

Drapel
Mihai
Viteazul

®®

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
material
SIMPLA FATA

Drapel

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

Ţara
Românească
1821

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

Drapel
Tudor
Vladimirescu

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

Drapel
Moldova
1834

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,60 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

Mihail Sturza

1,35 X 1,35 m

120,00 lei/buc

230,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

Drapel

1848
Dreptate
şi
Fră ie

Drapel
Alexandru
Ioan
CUZA
1863

®®

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

Listă de Preţuri
OFERTĂ DRAPELE ISTORICE
Drapel
CAROL I

Drapel
Ferdinand
1915

Drapel
Ferdinand
1923

Drapel
Romania
1940
Mihai I

Drapel
Ordinul
Mihai
Viteazul
®®

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,60 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 1,35 m

120,00 lei/buc

230,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

material
SIMPLA FATA

material
MATASE DUBLA FATA
FRANJURI
pt interior

dimensiune

pt EXTERIOR/ INTERIOR

0,90 X 0,60 m

60,00 lei/buc

100,00 lei/buc

1,35 X 0,90 m

90,00 lei/buc

190,00 lei/buc

2,10 X 1,40 m

190,00 lei/buc

390,00 lei/buc

Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
I.DRAPELE STANDARD pt EXTERIOR
ROMÂNIA, UE, NATO
I.1.1.Drapel tricolor
I.1.2.Drapel tricolor
I.1.3.Drapel tricolor
1.1.4.Drapel tricolor
1.1.5.Drapel tricolor

România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2
România 0,90 x 0,60 m pt. Interior-SATIN - SIMPLĂ FAŢĂ

7,30 lei/buc
9,80 lei/buc
14,00 lei/buc
35,00 lei/buc
9,50 lei/buc

I.1.6.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
I.1.7.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
I.1.8.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
I.1.9.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2
I.1.10.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior-SATIN - SIMPLĂ FAŢĂ

9,50
23,50
31,00
70,00
21,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.1.11.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
I.1.12.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
I.1.13.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
I.1.14.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2
I.1.15.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior-SATIN - SIMPLĂ FAŢĂ

24,50 lei/buc
49,00 lei/buc
62,00 lei/buc
165,00 lei/buc
45,00 lei/buc

I.2.1.Drapel
I.2.2.Drapel
I.2.3.Drapel
I.2.4.Drapel

UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

19,00
23,00
27,00
35,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.2.5.Drapel
I.2.6.Drapel
I.2.7.Drapel
I.2.8.Drapel

UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

29,00
47,00
55,00
70,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.2.9.Drapel
I.2.10.Drapel
I.2.11.Drapel
I.2.12.Drapel

UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-nylon- 60 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
UE 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

39,00
69,00
78,00
165,00

lei/buc
lei/buc
lei/buc
lei/buc

I.3.1.Drapel
I.3.2.Drapel
I.3.3.Drapel

NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 0,90 x 0,60 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

90,00 lei/buc
33,00 lei/buc
35,00 lei/buc

I.3.4.Drapel
I.3.5.Drapel
I.3.6.Drapel

NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 1,35 x 0,90 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

130,00 lei/buc
70,00 lei/buc
75,00 lei/buc

I.3.7.Drapel
I.3.8.Drapel
I.3.9.Drapel

NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester - 160 gr/m2-emblema aplicată-ambele feţe
NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
NATO 2,10 x 1,40 m pt. Exterior-poliester perforatii mari- 100 gr/m2

285,00 lei/buc
140,00 lei/buc
165,00 lei/buc

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Produsele prezentate mai sus sunt permanent disponibile pe stoc. Pentru cantităţi mai mari de
50 de bucăţi / reper şi disponibilitatea acestora vă rugăm să cereţi preţuri și termen de execuție
de la reprezentanţii noştri.
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Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
II.DRAPELE STANDARD pt INTERIOR
ROMÂNIA, UE, NATO
II.1.1.Drapel tricolor România 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.1.2.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.1.3.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

52,00 lei/buc
69,00 lei/buc
120,00 lei/buc

II.2.1.Drapel tricolor
II.2.2.Drapel tricolor
II.2.3.Drapel tricolor

UE 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
UE 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
UE 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

52,00 lei/buc
69,00 lei/buc
130,00 lei/buc

II.3.1.Drapel tricolor
II.3.2.Drapel tricolor
II.3.3.Drapel tricolor

NATO 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
NATO 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
NATO 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

85,00 lei/buc
149,00 lei/buc
295,00 lei/buc
9,50 lei/buc

II.4.CIUCURE din franj - ARTICOL OPŢIONAL

STEAGURI - România CU STEMĂ IMPRIMATĂ
II.5.1.Drapel tricolor România 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.5.2.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.5.3.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

78,00 lei/buc
96,00 lei/buc
195,00 lei/buc

STEAGURI - România CU STEMĂ BRODATĂ - PIESE DISPONIBILE NUMAI LA COMANDĂ
Stema României brodată cu fir auriu/argintiu - aplicată pe ambele feţe
II.6.1.Drapel tricolor România 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.6.2.Drapel tricolor România 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
II.6.3.Drapel tricolor România 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

1500,00 lei/buc
2200,00 lei/buc
2900,00 lei/buc

OPŢIONAL se poate aplica
FRANJ METALIC AURIU
ŞI CIUCURI DIN FRANJ METALIC
ŞI FIR METALIC AURIU

FRANJ METALIC AURIU
95,00 lei/ml
CIUCURE DIN FRANJ ŞI FIR METALIC 90,00 lei/buc

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus numai pentru dimensiunea de 1,35 x 0,90 m.
Pentru cantităţi mai mari de 50 de bucăţi / reper vă rugăm să cereţi preţuri de la reprezentanţii noştri.
De asemenea pentru disponibilitatea celorlalte dimensiuni şi termenul de execuţie vă rugăm să ne contactaţi.
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Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
II.DRAPELE STANDARD pt EXTERIOR
ŢĂRILE LUMII - PERSONALIZATE
Cele mai des utilizate dimensiuni sunt 1,35 x 0,90 m şi 2,10 x 1,40 m.
La comanda se pot realiza dimensiuni şi finisaje într-o gamă foarte variată .
În funcţie de configuraţia grafică a steagurilor , acestea se pot executa prin îmbinarea prin
coasere a unor fâşii de material colorat (ex: Franţa, Germania, Olanda, Polonia, etc.), prin
îmbinarea prin coasere a unor fâşii de material colorat combinate cu fâşii de material
imprimat ( ex: Liban, India, Spania, etc.) sau prin imprimarea în totalitate a sufrafeţei (ex:
Portugalia, Iran, SUA, Africa de Sud, etc.).
Drapele PERSONALIZATE / ŢĂRILE LUMII pentru EXTERIOR
Drapel PERSONALIZAT - 0,90 x 0,60 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
Drapel PERSONALIZAT - 1,35 x 0,90 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2
Drapel PERSONALIZAT - 2,10 x 1,40 m pt. Exterior/Interior-poliester microperforatii- 110 gr/m2

35,00 lei/buc
70,00 lei/buc
140,00 lei/buc

Drapele PERSONALIZATE / ŢĂRILE LUMII pentru INTERIOR
PERSONALIZAT - 0,90 x 0,60 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
PERSONALIZAT - 1,35 x 0,90 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri
PERSONALIZAT - 2,10 x 1,40 m pt. Interior - SATIN dublă faţă - franjuri

85,00 lei/buc
149,00 lei/buc
295,00 lei/buc

Drapel tricolor
Drapel tricolor
Drapel tricolor

Preţurile de mai sus nu includ TVA şi PRELUCRAREA GRAFICĂ (DOAR ÎN CAZUL STEAGURILOR PERSONALIZATE).
Pentru execuţia STEAGURILOR PERSONALIZATE avem nevoie de fişiere în format vectorial:
COREL, EPS, AI, etc.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus numai pentru dimensiunea de 1,35 x 0,90 m.
Pe STOC avem permanent steagurile ŢĂRILOR EUROPEI şi ale ŢĂRILOR care sunt solicitate frecvent la noi.

Pentru cantităţi mari , precum şi disponibilitatea steagurilor anumitor ţări vă rugăm să verificaţi stocul
la reprezentanţii noştri.
®®

Listă de Preţuri
PRODUSE STANDARD
II.DRAPELE STANDARD pt EXTERIOR
ŢĂRILE LUMII - PERSONALIZATE
Cele mai des utilizate dimensiuni sunt 1,35 x 0,90 m şi 2,10 x 1,40 m.
La comanda se pot realiza dimensiuni şi finisaje într-o gamă foarte variată .
În funcţie de configuraţia grafică a steagurilor , acestea se pot executa prin îmbinarea prin
coasere a unor fâşii de material colorat (ex: Franţa, Germania, Olanda, Polonia, etc.), prin
îmbinarea prin coasere a unor fâşii de material colorat combinate cu fâşii de material
imprimat ( ex: Liban, India, Spania, etc.) sau prin imprimarea în totalitate a sufrafeţei (ex:
Portugalia, Iran, SUA, Africa de Sud, etc.).
În funcţie de destinaţia şi modul de utilizare steagurile se pot realiza şi prin alte metode
alternative: aplicare de material, broderie, imprimare termică sau combinarea tuturor
acestor procedee.

Steag 1,35 x 0,90 m CUSUT (din fâşii de material)

finisare
pt lance

- material: poliester de steag 160 gr/m2

30,00 lei/buc

- material: poliester de steag 110 gr/m2 cu microperforaţii

35,00 lei/buc
finisare pt catarg
cu capse

Steag 1,35 x 0,90 m CUSUT + IMPRIMAT

finisare
pt lance

- material: poliester de steag 110 gr/m2 cu microperforaţii

55,00 lei/buc

Steag 1,35 x 0,90 m IMPRIMAT

finisare
pt lance

- material: poliester de steag 110 gr/m2 cu microperforaţii

70,00 lei/buc

3,50 lei/buc
(se adaugă la preţul steagului)

finisare pt catarg
cu carabine
5,00 lei/buc
(se adaugă la preţul steagului)

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus numai pentru dimensiunea de 1,35 x 0,90 m.
Pentru cantităţi mai mari de 50 de bucăţi / reper vă rugăm să cereţi preţuri de la reprezentanţii noştri.
La comandă se pot executa dimensiuni şi finisaje într-o gamă foarte variată. Pentru disponibilitatea
altor dimensiuni precum şi termenul de execuţie vă rugăm să ne contactaţi.

®®

Listă de Preţuri
ACCESORII DRAPELE
LANCE - SUPORT LANCE
1.LANCE LEMN
lemn natur superior finisat , şlefuit, lăcuit - diametru 3,50 cm
are un vârf decorativ , finisat lemn natur sau auriu
LEMN NATUR

LANCE LEMN - 2,0 m
LANCE LEMN - 3,0 m

49,00 lei/buc
78,00 lei/buc

AURIU

96,00 lei/buc
132,00 lei/buc

2.SUPORT pt LANCE LEMN - pal melaminat
Se execută din pal melaminat. Pe stoc avem permanent varianta de culoare LEMN NATUR.
La cerere se pot executa şi în alte culori (CIREŞ, NUC, STEJAR, etc.) care pot fi potrivite cu
lăncile. Se poate intâmpla să fie disponibile pe stoc şi alte culori. Înainte de lansarea unei
comenzi vă rugăm să verificaţi disponibilitatea la reprezentanţii noştri.
LEMN NATUR

SUPORT LANCE - pal melaminat - SIMPLU
SUPORT LANCE - pal melaminat - DUBLU
SUPORT LANCE - pal melaminat - TRIPLU

98,00 lei/buc
155,00 lei/buc
190,00 lei/buc

AURIU

190,00 lei/buc
386,00 lei/buc
480,00 lei/buc

Preţurile de mai sus nu includ TVA.

Pe stoc ţinem permanent produse din categoria LEMN NATUR. Pentru cantităţi mari din această categorie
vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie / livrare reprezentanţilor noştri. Pentru suporturile şi lăncile
varianta AURIU - vă rugăm, solicitaţi disponibiliatea şi termen de execuţie.

®®
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ACCESORII DRAPELE
3.SUPORT pt LANCE - METALICE pt EXTERIOR
Se execută din metal. Se pot. monta pe perete. Sunt vopsite în câmp electrostatic şi au o
rezistenţă ridicată la coroziune. În varianta standard se livrează vopsite GRI. La cerere
se pot vopsi auriu sau altă culoare la cererea beneficiarului.
SUPORT LANCE - metalic - SIMPLU
SUPORT LANCE - metalic - DUBLU
SUPORT LANCE - metalic - TRIPLU

48,00 lei/buc
68,00 lei/buc
86,00 lei/buc

4.LANCE ALUMINIU
Sunt realizate din ţeavă de aluminiu - diametru 2,50 cm
are un vârf decorativ din plastic de culoare galbenă
LANCE aluminiu - 2,0 m
LANCE aluminiu - 3,0 m

39,00 lei/buc
60,00 lei/buc

5.SUPORT METALIC pt. lance aluminiu
Sunt realizate din metal , vopsit în câmp electrostatic.
Sunt disponibile în variante cu 2 şi 3 locuri.
Se poate folosi si la exterior. Este rezistent la ploaie.
Unghiul de înclinare al lăncilor este reglabil, astfel
încât steagurile pot avea diferite aranjamente.

SUPORT LANCE - metalic - DUBLU
510,00 lei/buc
SUPORT LANCE - metalic - TRIPLU
550,00 lei/buc
Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus. Pentru cantităţi mari din aceaste categorii
vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie / livrare reprezentanţilor noştri.

®®
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ACCESORII DRAPELE
PORT DRAPEL - gama PREMIUM
Sunt executate din mteal la un nivel foarte ridicat al finisajelor. Sunt disponibile în
două variante de finisaj: CROMAT (argintiu) şi ALĂMIT (auriu). Înălţimea suporturilor
este de 2,0 m - 2,50 m - 3,00 m.
Sunt destinate exclusiv pentru uz la interior.

L
Înălţime - 2,00 m
PORT DRAPEL - ALĂMIT - SIMPLU
PORT DRAPEL - CROMAT - SIMPLU

1190,00 lei/buc
1250,00 lei/buc

PORT DRAPEL - ALĂMIT - DUBLU
PORT DRAPEL - CROMAT - DUBLU

1750,00 lei/buc
1880,00 lei/buc

PORT DRAPEL - ALĂMIT - TRIPLU
PORT DRAPEL - CROMAT - TRIPLU

2650,00 lei/buc
3350,00 lei/buc

Înălţime - 2,50 m
PORT DRAPEL - ALĂMIT - SIMPLU
PORT DRAPEL - CROMAT - SIMPLU

1390,00 lei/buc
1500,00 lei/buc

PORT DRAPEL - ALĂMIT - DUBLU
PORT DRAPEL - CROMAT - DUBLU

1800,00 lei/buc
1990,00 lei/buc

Înălţime - 3,00 m
PORT DRAPEL - ALĂMIT - SIMPLU
PORT DRAPEL - CROMAT - SIMPLU

alămit
1520,00 lei/buc cromat
1680,00 lei/buc

OPŢIONAL

VÂRF
tip LANCE
185,00 lei/buc
195,00 lei/buc

Preţurile de mai sus nu includ TVA.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus. Pentru cantităţi mari din această categorie
vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie / livrare reprezentanţilor noştri.
®®

EŞARFĂ PRIMAR

EŞARFA pentru PRIMAR
este realizată din
satin şi are un ciucure
decorativ.
Pe stoc sunt disponibile
într-o lungime standard,
care se potriveşte în marea
majoritate a cazurilor.
În situaţii speciale,
eşarfele se pot realiza
la comandă ,
cu măsuri specifice.

preţ:

125,00 lei/buc

Preţul de mai sus NU INCLUDE TVA

®®

SET INAUGURARE
(PERNE personalizate)
SETUL pentru INAUGURARE
cuprinde:
- PERNĂ 30 x 45 cm
-FOARFECĂ CROMATĂ
(lungime 20 cm)

-PANGLICĂ TRICOLORĂ
(lăţime 13 cm ,lungime 25,00 m)

Pret:

360,00 lei/ SET

(pernă + foarfecă + panglică)

Perna se realizează din pluş. Uzual ţinem pe stoc pluş albastru şi roşu. Se poate executa şi în
variantă personalizată (POLICROMIE). În acest caz pentru execuţieavem nevoie de fişer în
format vectorial: corel, eps, pdf, ai. Foarfeca este din metal nichelat (argintie) şi are o lungime
de 20 cm. La cerere se poate livra panglica tricolorăşi cu alte lăţimi.
Pentru a verifica disponibilitatea altor modele disponibile de panglică vă rugăm să îi contactaţi pe reprezentanţii noştri.

PERNE PERSONALIZATE
PERNELE PERSONALIZATE se pot executa într-o multitudine
de forme şi finisaje. De asemenea gama de materiale este vastă. Se
pot folosi materiale lucioase , mate, pluş, etc.
Se pot imprima în POLICROMIE conform imaginilor dorite de
client. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare. Se pot
face separat doar feţele de pernă.
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial:
corel, pdf, eps, ai.

®®
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OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
COCARDE PERSONALIZATE

COCARDE PERSONALIZATE
Se execută în mod uzual în 2 dimensiuni. Avem
permanent pe stoc cele 2 dimensiuni cu panglică
tricoloră.
La cerere se pot realiza şi în culori diferite de panglici.
Se pot personaliza pe spaţiul central: 25 mm sau 50 mm.
Personalizarea se poate face în POLICROMIE în limita spaţiului disponibil.
Prinderea este cu ac de siguranţă.
1 - 100 buc 101 - 500 buc
cocardă MICĂ cu panglici
diametru exterior
50 mm
diametru personalizare 25 mm

cocardă MARE cu panglici
diametru exterior
70 mm
diametru personalizare 50 mm

cocardă MICĂ fără panglici
diametru exterior
50 mm
diametru personalizare 25 mm

cocardă MARE fără panglici
diametru exterior
70 mm
diametru personalizare 50 mm

501 - 1000 buc

> 1000 buc

5,50 lei/buc

5,10 lei/buc

4,90 lei/buc

4,50 lei/buc

6,70 lei/buc

6,30 lei/buc

6,10 lei/buc

5,85 lei/buc

5,30 lei/buc

4,90 lei/buc

4,55 lei/buc

4,35 lei/buc

6,50 lei/buc

6,10 lei/buc

5,90 lei/buc

5,45 lei/buc

Preţurile de mai sus includ personalizarea. Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în
format vectorial: corel, eps, ai,pdf sau tip poză: tiff, jpeg - rezoluţie 150 - 300 dpi.
Preţurile de mai sus nu includ TVA.
®®
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CATARGE
CATARGE

ALUMINIU

Catargele sunt destinate arborării steagurilor la exterior. Sunt executate din aluminiu sau
fibră de sticlă. Uzual au înălţimi cuprinse între 6,0 m şi 12,0 m. Pentru situaţii deosebite se pot
executa şi catarge cu înălţimi mai mari - până la 25,0 m.
Instalarea se poate face definitvă - prin fundaţie de beton- sau temporar cu diverse sisteme.
CATARGE DIN ALUMINIU
NUMĂR
SEGMENTE

CU CABLU
EXTERN

CU CABLU
INTERN

CU BRAŢ ORIZONTAL
ROTATIV
tip WIND TRACKER

2
3

780,00 lei/buc
1130,00 lei/buc

980,00 lei/buc
1300,00 lei/buc

1120,00 lei/buc
1470,00 lei/buc

3

1650,00 lei/buc

1720,00 lei/buc

1950,00 lei/buc

4

2160,00 lei/buc

2380,00 lei/buc

2580,00 lei/buc

330,00 lei/buc

330,00 lei/buc

330,00 lei/buc

înălţime- 6,0 m
înălţime- 8,0 m
înălţime- 10,0 m
înălţime- 12,0 m
armatură pt.
bază pliabilă(opţional)

CATARG CU CABLU EXTERN - cuprinde 2 sau mai multe segmente demontabile - în funcţie de
înălţimea acestuia , baza tip „manşon“ care se montează definitiv în fundaţia din beton, vârful
decorativ, cordelina şi elementul de fixare al cordelinei. Baza cu armătură pentru fundaţie pliabilă
este opţională şi permite schimbarea cordelinei mai uşor decât în cazul bazei tip „manşon“.
Se foloseşte pentru steaguri care flutură liber.
CATARG CU CABLU INTERN - cuprinde 2 sau mai multe segmente demontabile - în funcţie de
înălţimea acestuia , baza tip „manşon“ care se montează definitiv în fundaţia din beton, vârful
decorativ, cordelina şi elementul de fixare al cordelinei. Baza cu armătură pentru fundaţie pliabilă
este opţională şi permite schimbarea cordelinei mai uşor decât în cazul bazei tip „manşon“.
Se foloseşte pentru steaguri care flutură liber.
ÎN PLUS faţă de catargul cu cablu extern, cordelina se montează la interiorul catargului, opţiune
care protejează contra furtului steagului.

CATARG CU BRAŢ ORIZONTAL ROTATIV - cuprinde 2 sau mai multe segmente demontabile în funcţie de înălţimea acestuia , baza tip „manşon“ care se montează definitiv în fundaţia din beton,
vârful decorativ, cordelina şi elementul de fixare al cordelinei. Baza cu armătură pentru fundaţie
pliabilă este opţională şi permite schimbarea cordelinei mai uşor decât în cazul bazei tip „manşon“.
Catargul este prevăzut cu cordelina care se montează la interiorul catargului, variantă care protejează
contra furtului steagul.
ÎN PLUS faţă de variantele de mai sus catargul este prevăzut cu un braţ orizontal rotativ care menţine
permanent steagul întins (chiar şi atunci cînd nu bate vântul) şi asigură o vizibilitate maximă a
acestuia.

Preţurile de mai sus includ costurile de livrare în Bucureşti şi în localităţile aflate în raza de acoperire
a firmei de curierat Nemo Express
Preţurile de mai sus nu includ TVA şi instalarea.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus. Pentru cantităţi mari (min.10 bucăţi)
din această categorie vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie / livrare reprezentanţilor noştri.

®®

Listă de Preţuri
CATARGE
®

®

CATARG
CU
CABLU
EXTERN

CATARG
CU
CABLU
INTERN

ACCESORII DISPONIBILE

5

8

CATARG CU
BRAŢ ORIZONTAL
ŞI CABLU
INTERN

9

10

8 Ţeavă pt fundaţie
9 Bază pliabilă cu armătură pt fundaţie
10 Bază mobilă lestată cu dale din beton

Capac plastic
Capac rotativ
Vârf decorativ auriu/argintiu
4

®

6

GROSIME ŢEAVĂ:
7

4
5
6
7
8

8

Cordelină pt sistem de ridicare extern
Cordelină pt sistem de ridicare intern
Sistem de ridicare cu manivelă

Contragreutate
Inele de plastic pt catarg

®®

catarg 6,0 m
2,0 mm / 2,50 mm
catarg 8,0 m - 10,0 m
2,0 mm / 2,50 mm / 2.50 mm
catarg 12,0 m

2,0 mm / 2,50 mm / 2.50 mm / 3,50 mm

Listă de Preţuri
CATARGE
CATARGE din FIBRĂ DE STICLĂ
Catargele sunt destinate arborării steagurilor la exterior. Sunt executate din aluminiu sau
fibră de sticlă. Uzual au înălţimi cuprinse între 6,0 m şi 12,0 m.
Instalarea se face definitiv - prin fundaţie de beton.

CATARGE DIN FIBRĂ DE STICLĂ

înălţime- 6,0 m
înălţime- 8,0 m
înălţime- 10,0 m
înălţime- 12,0 m

NUMĂR
SEGMENTE

CU CABLU
EXTERN

CU BRAŢ ORIZONTAL
ROTATIV

2
2

1650,00 lei/buc
1900,00 lei/buc

2100,00 lei/buc
2450,00 lei/buc

3

3400,00 lei/buc

3650,00 lei/buc

3

3950,00 lei/buc

4400,00 lei/buc

CATARG CU CABLU EXTERN - cuprinde 2 sau mai multe segmente demontabile - în funcţie de
înălţimea acestuia , baza cu armătură pliabilă care se montează definitiv în fundaţia din beton, vârful
decorativ, cordelina şi elementul de fixare al cordelinei. Baza cu armătură pentru fundaţie pliabilă
permite schimbarea cordelinei. Se foloseşte pentru steaguri care flutură liber.

CATARG CU BRAŢ ORIZONTAL ROTATIV - cuprinde 2 sau mai multe segmente demontabile în funcţie de înălţimea acestuia , baza cu armatură pliabilă care se montează definitiv în fundaţia din
beton, vârful decorativ, cordelina şi elementul de fixare al cordelinei. Baza cu armătură pentru fundaţie
pliabilă permite schimbarea cordelinei.
ÎN PLUS faţă de varianta de mai sus catargul este prevăzut cu un braţ orizontal rotativ care menţine
permanent steagul întins (chiar şi atunci cînd nu bate vântul) şi asigură o vizibilitate maximă a acestuia.

Preţurile de mai sus includ costurile de livrare în Bucureşti şi în localităţile aflate în raza de acoperire
a firmei de curierat URGENT CARGUS.
Preţurile de mai sus nu includ TVA şi instalarea.
Pentru a afla disponibilitatea pe stoc a produselor din categoria de mai sus, vă rugăm să îi contactaţi
pe reprezentanţii noştri. Pentru cantităţi mari (min.10 bucăţi) din această categorie vă rugăm să
solicitaţi termen de execuţie / livrare precum şi preţurile aferente unor cantităţi mai mari.
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CATARGE
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CATARGE
CATARGE cu INSTALARE TEMPORARĂ
Catargele cu instalare temporară sunt destinate arborării steagurilor la expoziţii, târguri sau
în locaţii închiriate unde proprietarul nu permite instalarea definitivă a acestora.
Catargele sunt realizate din aluminiu. Sunt telescopice. Înălţimea maximă a acestora este de
6,00 m. Se montează pe o bază metalică lestată cu dale din beton.
Pot fi sau nu prevăzute cu BRAŢ ORIZONTAL ROTATIV care menţine permanent steagul
întins pentru a asigura o maximă vizibilitate.
Montarea / demontarea se fac foarte uşor. Tot procesul durează circa 5 - 10 minute.
Catargul, baza şi dalele se pot transporta cu orice model de autoturism.

Dimensiuni catarg:
închis - 2,00 m
deschis - 6,00 m
baza metalică:

PREŢ

80 x 80 cm

dale beton:
dimensiune dală:

4 buc / catarg , 18 kg/buc
40 x 40 x 5 cm

1 - 5 buc

6 - 10 buc

11 - 25 buc

25 - 50 buc

> 50 buc

1150,00 lei/buc

990,00 lei/buc

900,00 lei/buc

850,00 lei/buc

800,00 lei/buc

Preţurile de mai sus includ toate elementele: catarg, braţ/cordelină, bază , 4 buc - dale.
Preţurile de mai sus includ costurile de livrare în Bucureşti şi în localităţile aflate în raza de acoperire
a firmei de curierat URGENT CARGUS - CU EXCEPŢIA DALELOR DIN BETON !!!.
Din cauza masei foarte mari a acestora (cca 18 kg/buc) livrarea lor prin curier nu este rentabilă.
Preţurile de mai sus nu includ TVA şi instalarea.
Pe stoc ţinem permanent produse din categoria de mai sus. Pentru cantităţi mari (min.10 bucăţi)
din această categorie vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie / livrare reprezentanţilor noştri.
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STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ
Steagurile tip VELĂ - PICĂTURĂ sunt sisteme pentru utilizare temporară pentru
semnalizarea a diverse manifestări: concursuri spotive, expoziţii, congrese, etc.
Se pot folosi şi cu scop publicitar în interior sau exterior. Pentru aceste sisteme nu se recomandă
înălţimi mai mari de 4,0 m.
Se montează pe o structură din aluminiu şi fibră de sticlă. Se fixează pe sol cu ajutorul unor
baze pentru interior sau exterior , în funcţie de tipul acestuia: beton, nisip, pamânt.
Preţurile de mai jos nu includ TVA şi prelucrarea grafica.
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, pdf, ai, eps, etc.
G

STEA
G

„L“

STEA

G

măr

“
„S

e

rim

SISTEM VELĂ

SISTEM
SISTEM
PICĂTURĂ
VELĂ

înălţime:

înălţime:

nr.componente

nr.componente

SISTEM
PÂNZĂ

mări

ime

G

STEA

mă

mărime „L“

mărime „M“

mărime

„S“

G
STEA

„M“

G

STEA

me

STEA

85,00 lei/buc

110,00 lei/buc

135,00 lei/buc

85,00 lei/buc

110,00 lei/buc

135,00 lei/buc

80,00 lei/buc

110,00 lei/buc

150,00 lei/buc

90,00 lei/buc

120,00 lei/buc

160,00 lei/buc

ACCESORII DISPONIBILE

59,00 lei/buc

tepuşă
metalica
se înfige
în
pământ /
nisip

şurub metalic
pt.fixarea
sistemelor
velă/picătură
se recomandă
pt zonele
vânt puternic

98,00 lei/buc

115,00 lei/buc

bază pt.
exterior
9 kg
BETON
polimerizat

120,00 lei/buc
®®

bază
metalica
pt exterior
cu fixare
la
ROATA
MAŞINII

86,00 lei/buc

bază pt.
exterior
22 kg
BETON/
METAL
41 x 41 cm

bază pt.
exterior
16 kg
BETON
polimerizat

235,00 lei/buc

bază
metalica
33 x 33 cm
pt
interior /
exterior

165,00 lei/buc

Listă de Preţuri
STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ
Steagurile tip VELĂ - PICĂTURĂ sunt sisteme pentru utilizare temporară pentru
semnalizarea a diverse manifestări: concursuri spotive, expoziţii, congrese, etc.
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DRAPELE FINISAJE SPECIALE
STEAGURI cu
FINISAJE SPECIALE
Se pot realiza steaguri
cu finisaje deosebite:
forme, şnururi, franjuri
ciucuri şi diverse sisteme
de agăţare.
Se folosesc materiale variate:
SATIN, material mat
canvas, etc.
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DRAPELE FINISAJE SPECIALE
STEAGURI pt AMBARCAŢIUNI
steguleţe SEMNALIZARE
A
B

L
M

W
X

C

N

Y

D
E

O
P

Z

F

Q

G

R

SUBSTITUT 1

H

S

SUBSTITUT 2

I

T

SUBSTITUT 3

J

U

K

V

RASPUNS

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SUBSTITUT 4

SET STEGULEŢE - CODUL INTERNAŢIONAL MARITIM DE SEMNALIZARE
Setul este format din 41 de stegulete. Se livrează într-o husă compartimentată pt identificarea
uşoară a steguleţelor. Dimensiunea steguleţelor este de 45 x 30 cm. La comandă se pot executa
în orice dimensiune solicitată de beneficiar.
Preţ

550,00 lei / SET (41 steguleţe + husă)

Steguleţele se pot comanda si individual, în funcţie
de necesităţi.
Preţ steguleţ individual (45 x 30 cm) - 9,00 lei/buc
Preţurile de mai sus nu includ TVA.
!!! Atenţie !!! - aceste produse se execută numai la comandă.
®®
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IMPRIMARE MATERIALE - FORMAT MARE
Deşi lăţimea materialelor disponibilă la producători rar depăşeşte 1,80 m, putem
realiza materiale imprimate cu dimensiuni foarte mari , prin imbinarea fâşiilor
imprimate prin coasere.
Aplicaţiile pentru aceste bucăţi foarte mari sunt diverse: decoruri pentru spectacole de
teatru sau diverse locaţii, pânze cu mesaje publicitare care se fixează pe baloane cu aer
cald sau sunt tractate de avioane, etc.

Eşarfă personalizată cu dimensiunea de 26,0 x 6,0 m.

Eşarfă personalizată cu dimensiunea

de 4,0 x 4,0 m
realizată pentru Casa Regală a României

Pentru materiale disponibile, preţuri,
termene de execuţie vă rugăm să îi
contactaţi pe reprezentanţii noştri.
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FANIOANE ALBE
FANIOANELE ALBE (nepersonalizate). Se execută în format standard cu şnur.
La cerere se pot finisa cu franjuri sau ciucuri. Se pot personaliza de către client
prin serigrafie sau transfer termic. Pentru transfer termic se recomandă a nu se
depăşi temperatura de lucru de 180 C.

FANION - format DREPTUNGHI
dimensiune

1 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

6,00 lei/buc
7,50 lei/buc
9,50 lei/buc
11,00 lei/buc
16,00 lei/buc

5,60 lei/buc
7,00 lei/buc
7,40 lei/buc
10,00 lei/buc
13,00 lei/buc

4,70 lei/buc
6,50 lei/buc
7,10 lei/buc
9,00 lei/buc
12,00 lei/buc

4,20 lei/buc
6,10 lei/buc
6,80 lei/buc
8,50 lei/buc
11,50 lei/buc

2,90 lei/buc
4,90 lei/buc
5,80 lei/buc
7,80 lei/buc
10,60 lei/buc

FANION - format DREPTUNGHI+TRIUNGHI, TRIUNGHI
dimensiune

1 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

6,50 lei/buc
7,90 lei/buc
8,90 lei/buc
11,50 lei/buc
17,00 lei/buc

5,90 lei/buc
7,60 lei/buc
7,90 lei/buc
10,50 lei/buc
15,00 lei/buc

5,20 lei/buc
6,90 lei/buc
7,50 lei/buc
9,50 lei/buc
13,50 lei/buc

4,90 lei/buc
6,50 lei/buc
7,10 lei/buc
8,90 lei/buc
12,50 lei/buc

3,60 lei/buc
5,60 lei/buc
6,50 lei/buc
7,90 lei/buc
10,20 lei/buc

FANION - format DREPTUNGHI+SEMICERC
dimensiune

1 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

6,90 lei/buc
8,90 lei/buc
9,40 lei/buc
11,50 lei/buc
18,00 lei/buc

6,30 lei/buc
8,20 lei/buc
8,40 lei/buc
10,50 lei/buc
15,00 lei/buc

5,60 lei/buc
7,70 lei/buc
7,90 lei/buc
8,50 lei/buc
13,50 lei/buc

5,20 lei/buc
7,10 lei/buc
7,40 lei/buc
8,90 lei/buc
12,00 lei/buc

3,90 lei/buc
5,90 lei/buc
6,40 lei/buc
7,90 lei/buc
10,50 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm
-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.

®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - format DREPTUNGHI

material:

mătase dublă faţă
carton la interior
imprimare: ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar

finisare:

şnur
franjuri
ciucuri
galon

dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

7 x 10 cm
9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

11,00 lei/buc
12,00 lei/buc
14,00 lei/buc
16,00 lei/buc
19,00 lei/buc
25,00 lei/buc

7,00 lei/buc
8,00 lei/buc
10,00 lei/buc
12,00 lei/buc
17,00 lei/buc
20,00 lei/buc

6,00 lei/buc
7,00 lei/buc
8,00 lei/buc
10,00 lei/buc
14,00 lei/buc
18,00 lei/buc

4,00 lei/buc
5,10 lei/buc
7,00 lei/buc
8,20 lei/buc
12,00 lei/buc
14,40 lei/buc

3,80 lei/buc
4,60 lei/buc
6,50 lei/buc
7,90 lei/buc
10,00 lei/buc
13,00 lei/buc

3,10 lei/buc
3,90 lei/buc
5,50 lei/buc
7,20 lei/buc
8,90 lei/buc
11,50 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm
-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.
®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - format DREPTUNGHI + TRIUNGHI

material:

mătase dublă faţă
carton la interior

finisare:

imprimare: ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar

şnur
franjuri
ciucuri
galon

dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

7 x 10 cm
9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

12,00 lei/buc
13,00 lei/buc
14,00 lei/buc
17,00 lei/buc
19,00 lei/buc
25,00 lei/buc

7,80 lei/buc
8,50 lei/buc
11,00 lei/buc
12,50 lei/buc
18,00 lei/buc
22,00 lei/buc

6,80 lei/buc
7,30 lei/buc
8,50 lei/buc
10,10 lei/buc
14,70 lei/buc
19,00 lei/buc

4,80 lei/buc
5,90 lei/buc
7,70 lei/buc
8,80 lei/buc
12,30 lei/buc
14,80 lei/buc

4,10 lei/buc
5,20 lei/buc
7,10 lei/buc
8,20 lei/buc
10,50 lei/buc
13,50 lei/buc

3,60 lei/buc
4,10 lei/buc
5,90 lei/buc
7,60 lei/buc
8,90 lei/buc
12,90 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm
-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 7 x 10 cm , 9 x 14 cm , 12 x 18 cm pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.
®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - format TRIUNGHI

material: mătase dublă faţă
carton la interior

finisare:

imprimare: ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar
dimensiune
9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

1 - 5 buc
12,00 lei/buc
13,00 lei/buc
17,00 lei/buc
19,00 lei/buc
25,00 lei/buc

6 - 20 buc
7,10 lei/buc
8,30 lei/buc
11,00 lei/buc
16,00 lei/buc
19,00 lei/buc

şnur
franjuri
ciucuri
galon

21 - 100 buc
6,50 lei/buc
7,50 lei/buc
9,30 lei/buc
13,00 lei/buc
16,40 lei/buc

101 - 200 buc
5,20 lei/buc
6,50 lei/buc
7,50 lei/buc
10,50 lei/buc
13,20 lei/buc

201 - 500 buc
4,40 lei/buc
5,90 lei/buc
6,50 lei/buc
9,00 lei/buc
11,60 lei/buc

> 500 buc
3,70 lei/buc
5,40 lei/buc
5,90 lei/buc
8,20 lei/buc
9,90 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 9 x 14 cm , 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm

-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 9 x 14 cm , 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm

-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.
®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - format DREPTUNGHI + SEMICERC

finisare:

material: mătase dublă faţă
carton la interior
imprimare: ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar

şnur
franjuri
ciucuri
galon

dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

9 x 14 cm
12 x 18 cm
14 x 20 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

13,50 lei/buc
14,00 lei/buc
17,00 lei/buc
20,00 lei/buc
25,00 lei/buc

8,10 lei/buc
9,50 lei/buc
12,10 lei/buc
19,10 lei/buc
21,50 lei/buc

6,90 lei/buc
8,60 lei/buc
9,10 lei/buc
14,70 lei/buc
17,80 lei/buc

5,90 lei/buc
7,70 lei/buc
8,20 lei/buc
12,60 lei/buc
14,90 lei/buc

5,40 lei/buc
6,70 lei/buc
7,70 lei/buc
10,90 lei/buc
13,80 lei/buc

4,30 lei/buc
5,90 lei/buc
6,80 lei/buc
9,50 lei/buc
11,70 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 9 x 14 cm , 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm

-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 9 x 14 cm , 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm

-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.

®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - formate SPECIALE
cu carton la interior

material: mătase dublă faţă
CU sau FĂRĂ carton la interior

finisare:

şnur
franjuri
ciucuri
galon

imprimare: ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar
dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

12 x 18 cm

17,00 lei/buc

14,00 lei/buc

10,50 lei/buc

9,80 lei/buc

7,70 lei/buc

5,80 lei/buc

14 x 20 cm

20,00 lei/buc

17,00 lei/buc

11,70 lei/buc

8,90 lei/buc

8,20 lei/buc

7,10 lei/buc

16 x 24 cm

25,00 lei/buc

21,00 lei/buc

16,70 lei/buc

13,10 lei/buc

10,90 lei/buc

9,50 lei/buc

Prețurile de mai sus sunt valabile pentru finisare: ȘNUR pe margine
finisare: FRANJURI

- se adaugă

pentru dimensiunile 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm
pentru dimensiunea 20 x 30 cm

-

1,80 lei/buc
2,50 lei/buc
3,50 lei/buc

finisare: GALON

- se adaugă

pentru dimensiunile 12 x 18 cm
pentru dimensiunile 14 x 20 cm, 16 x 24 cm

-

0,50 lei/buc
1,00 lei/buc

pentru CIUCURI

- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai
multor exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor
cantități din produse diferite.
®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION - dimensiuni mari

material:

mătase dublă faţă
FĂRĂ carton la interior
cu un strat suplimentar de căptuşeală

imprimare: o faţă / ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar
finisare:

şnur
franjuri
ciucuri

dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

14 x 20 cm

23,00 lei/buc

18,00 lei/buc

16,00 lei/buc

14,90 lei/buc

13,80 lei/buc

11,60 lei/buc

16 x 24 cm

28,00 lei/buc

23,00 lei/buc

21,00 lei/buc

18,90 lei/buc

16,50 lei/buc

14,80 lei/buc

20 x 30 cm

33,00 lei/buc

26,00 lei/buc

23,00 lei/buc

21,00 lei/buc

18,80 lei/buc

17,20 lei/buc

28 x 40 cm

36,00 lei/buc

29,00 lei/buc

25,00 lei/buc

22,60 lei/buc

21,30 lei/buc

19,90 lei/buc

30 x 45 cm

47,00 lei/buc

39,00 lei/buc

36,00 lei/buc

29,00 lei/buc

27,00 lei/buc

26,40 lei/buc

Preţurile de mai sus sunt valabile pentru finisare cu franjuri
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
pentru CIUCURI - se adaugă 2,50 lei / CIUCURE MIC - din aţă
- se adaugă 8,50 lei / CIUCURE MARE - din aţă
- se adaugă 7,00 lei / CIUCURE - din franj

Preţurile de mai sus
NU INCLUD prelucrarea grafică
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial:
COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează
cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea
lucrării.

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele
cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai multor
exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile
nu se aplică în cazul cumulării a multor cantități
din produse diferite.

®®

Listă de Preţuri
FANIOANE PERSONALIZATE
FANION / STEGULEŢ - formate SPECIALE mari

material: mătase dublă faţă
FĂRĂ carton la interior

finisare:

şnur
franjuri
ciucuri

imprimare: o faţă / ambele feţe
POLICROMIE
cf grafică beneficiar
dimensiune

1 - 5 buc

6 - 20 buc

21 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

16 x 24 cm

38,00 lei/buc

31,00 lei/buc

29,00 lei/buc

26,00 lei/buc

22,00 lei/buc

18,00 lei/buc

20 x 30 cm

41,00 lei/buc

34,00 lei/buc

32,00 lei/buc

29,00 lei/buc

25,00 lei/buc

21,00 lei/buc

28 x 40 cm

49,00 lei/buc

39,00 lei/buc

36,00 lei/buc

32,00 lei/buc

28,00 lei/buc

23,00 lei/buc

30 x 45 cm

55,00 lei/buc

49,00 lei/buc

43,00 lei/buc

41,00 lei/buc

37,00 lei/buc

27,00 lei/buc

Preţurile de mai sus sunt valabile pentru finisare cu franjuri
pentru CIUCURI

- se adaugă
- se adaugă
- se adaugă

2,50 lei / CIUCURE MIC - din aţă
8,50 lei / CIUCURE MARE - din aţă
7,00 lei / CIUCURE - din franj

La cerere fanioanele / steguleţele se pot livra cu o tija de susţinere cu bile decorative din lemn sau metal.
Pentru a obţine preţul pentru acest accesoriu vă rugăm să solicitaţi calculul de preţ de la reprezentanţii noştri.
Preţul se calculează în funcţie de material, dimensiune, manoperă, etc.
Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică
Pentru execuție avem nevoie de fișiere în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF. În cazul în care doriți să facem noi
prelucrarea grafică - machetarea , aceste operații se taxează cu 50 - 100 lei/oră + TVA în funcție de complexitatea lucrării.
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai multor exemplare
din acelasi tip de produs. Reducerile nu se aplică în cazul cumulării a multor cantități din produse diferite.

®®

Listă de Preţuri
STEGULEŢE PERSONALIZATE
STEGULEŢ PERSONALIZAT / TĂRILE LUMII - textil
mătase dublă faţă
Se imprimă pe mătase dublă faţă. Imprimarea se poate face în policromie pe ambele feţe ale
steguleţului. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare. Preţurile de mai jos sunt calculate
pentru steguleţ fără suport. În preţul acestora este inclus un beţisor de plastic alb cu lungime de
30 cm până la 40 cm.
Pentru a vă alege accesoriile (suportul) potrivit vă rugăm să consultaţi lista de accesorii sau
să cereţi informaţii suplimentare de la reprezentanţii noştri.
dimensiune
10 x 15 cm
16 x 24 cm
20 x 30 cm

1 - 5 buc

6 - 20 buc

15,00 lei/buc 8,00 lei/buc
19,00 lei/buc 12,00 lei/buc
27,00 lei/buc 16,00 lei/buc

21 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

6,80 lei/buc
11,00 lei/buc
13,00 lei/buc

6,00 lei/buc
10,00 lei/buc
11,00 lei/buc

5,00 lei/buc
8,80 lei/buc
9,80 lei/buc

4,00 lei/buc
7,50 lei/buc
7,70 lei/buc

3,40 lei/buc
6,50 lei/buc
6,80 lei/buc

STEGULEŢ PERSONALIZAT - textil
simplă faţă
Se imprimă pe material textil simplă faţă. Materialul poate fi mat, semilucios. Imprimarea se poate face
în policromie. Imprimarea se face o faţă, cerneala impregnează materialul. Pe verso se vede in oglindă.
Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
Steguleţele se livrează lipite pe tijă de plastic alb cu lungime de 30 cm respectiv 40 cm.
dimensiune

1 - 50 buc

51 - 100 buc

101- 500 buc

501 - 1000 buc

1001 - 5000 buc

> 5000 buc

16 x 24 cm
20 x 30 cm

5,00 lei/buc
6,50 lei/buc

2,90 lei/buc
4,60 lei/buc

2,40 lei/buc
3,20 lei/buc

1,95 lei/buc
2,90 lei/buc

1,80 lei/buc
2,70 lei/buc

1,75 lei/buc
2,50 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

SUPORT FANION / STEGULEŢ - LEMN

lemn superior finisat, şlefuit, lăcuit
culoare
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - SIMPLU
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - DUBLU
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - TRIPLU
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ HARTA ROMÂNIEI- SIMPLU
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ HARTA ROMÂNIEI- DUBLU
Suport fanion/steguleţ - BAZĂ HARTA ROMÂNIEI- TRIPLU

LEMN NATUR
21,00 lei/buc
25,00 lei/buc
29,00 lei/buc
28,00 lei/buc
36,00 lei/buc
39,00 lei/buc

AURIU
27,00 lei/buc
32,00 lei/buc
39,00 lei/buc
33,00 lei/buc
41,00 lei/buc
44,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

cantităţi
cantităţi
cantităţi
cantităţi
cantităţi

mai
mai
mai
mai
mai

mari de 50 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 3 %
mari de 100 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 5 %
mari de 300 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 7 %
mari de 500 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 8 %
mari de 1000 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 10 %

Uzual înălţimea acestor suporturi este de 40 cm. La cerere se pot modifica atât înălţimea cât şi alte caracteristici
ale acestora. Pentru comenzi de minim 50 buc se pot realiza şi modificări din punct de vedere geometric şi
constructiv.

®®

SUPORT FANION / STEGULEŢ - LEMN

lemn superior finisat, şlefuit, lăcuit
model II
Suportul este realizat din lemn de tei. Lemnul este superior finisat, şlefuit şi lăcuit. Spre deosebire de modelul
precedent, este mai simplu din punct de vedere geometric şi are mai puţine piese componente.

Suport steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - SIMPLU
Suport steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - DUBLU
Suport steguleţ - BAZĂ ROTUNDĂ - TRIPLU

16,00 lei/buc
19,00 lei/buc
22,00 lei/buc

Suport FANION - BAZĂ ROTUNDĂ - SIMPLU
Suport FANION - BAZĂ ROTUNDĂ - DUBLU
Suport FANION - BAZĂ ROTUNDĂ - TRIPLU

16,00 lei/buc
21,00 lei/buc
24,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

pentru
pentru
pentru
pentru
pentru

cantităţi
cantităţi
cantităţi
cantităţi
cantităţi

mai
mai
mai
mai
mai

mari de 50 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 3 %
mari de 100 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 5 %
mari de 300 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 7 %
mari de 500 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 8 %
mari de 1000 buc. preţurile de mai sus se diminuează cu 10 %

Uzual înălţimea acestor suporturi este de 40 cm. La cerere se pot modifica atât înălţimea cât şi alte caracteristici
ale acestora. Pentru comenzi de minim 50 buc se pot realiza şi modificări din punct de vedere geometric şi
constructiv.

®®

SUPORT din LEMN
MODELE SPECIALE
La comanda se pot executa
modele variate ca formă
si dimensiuni.
Se pot folosi când este
necesar ca într-un singur
suport să fie expuse mai
multe steguleţe.
Uzual se folosesc suporturi
pentru 4 până 6-7 steguleţe.
Se poate ajunge la suporturi
multiple care pot avea până
la 28 - 35 de steguleţe.
Se pretează pentru manifestări
cu participare internaţională
(congrese, summit-uri, etc.)
Pentru preţuri şi alte informaţii
vă rog să îi contactaţi pe
reprezentanţii noştri.

®®

OFERTĂ SPECIALĂ
Suport steguleţe - „UNIUNEA EUROPEANĂ“

Suport din lemn cu baza rotundă.
Este disponibil în două variante.
Cu diametru de 25 cm şi 40 cm.
Pe circumferinţă sunt instalate steguleţele

celor 28 de ţări membre
ale Uniunii Europene
suport MARE - diametru 40 cm
steguleţ mătase dublă faţă - 16 x 24 cm
preţ: 530,00 lei/ ansamblu

suport MIC - diametru 25 cm
steguleţ mătase dublă faţă - 10 x 15 cm
preţ: 450,00 lei/ ansamblu

®®

Preţurile NU INCLUD TVA

SUPORT FANION / STEGULEŢ - metal + marmură

Tija este realizată din metal nichelat.
Baza este din marmură
neagră sau gri.
Baza are dimensiunea de 6 x6 x 2 cm.
Tija are înălţimea de 42 cm.
Pe stoc avem permanent varianta
cu tija nichelată.
La cerere tija se poate finisa şi
în varianta alamită.

preţ

1 - 20 buc

21 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 300 buc

301 - 500 buc

> 500 buc

35,00 lei/buc

32,00 lei/buc

29,50 lei/buc

28,40 lei/buc

27,00 lei/buc

26,40 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

SUPORT FANION / STEGULEŢ - PREMIUM

Suport fanion / steguleţ - Premium INOX

Suport fanion / steguleţ - Premium ALAMĂ
Înălţimea acestor suporturi este de 40 cm. Finisajul este la un nivel ridicat. Suporturile sunt executate integral
din INOX, respectiv ALAMĂ.
Pe stoc avem permanent cantităţi cuprinse între 30 şi 50 de bucăţi / reper. Pentru cantităţi mai mari vă rugam
solicitaţi termen de livrare de la reprezentaţii noştri.

Suport fanion/steguleţ - SIMPLU
Suport fanion/steguleţ - DUBLU
Suport fanion/steguleţ - TRIPLU

INOX
70,00 lei/buc
95,00 lei/buc
120,00 lei/buc

ALAMĂ
145,00 lei/buc
160,00 lei/buc
193,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
pentru cantităţi mai mari de 50 buc./reper preţurile de mai sus se diminuează cu 7 %
pentru cantităţi mai mari de 100 buc./ reper preţurile de mai sus se diminuează cu 10 %
pentru cantităţi mai mari de 200 buc./reper preţurile de mai sus se diminuează cu 13 %

®®

SUPORT FANION / STEGULEŢ - INOX

sunt realizate din sârmă de inox roluită cu diametrul de 4,0 mm
uzual înălţimea este de aproximativ 40 cm
înălţimea se poate modifica la cerere
preţ

1 - 20 buc

21 - 50 buc

13,00 lei/buc 12,00 lei/buc

51 - 100 buc

101 - 300 buc

301 - 501 buc

501 - 1000 buc

> 1000 buc

11,00 lei/buc

10,00 lei/buc

9,00 lei/buc

8,50 lei/buc

8,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

SUPORT FANION / STEGULEŢ - PLASTIC economy

sunt realizate din PLASTIC matriţat
înălţimea este de 30 cm
culori disponibile: alb,negru, galben,
roşu, albastru, verde

preţ

1 - 100 buc 101 - 300 buc 301 - 500 buc 501 - 1000 buc
6,90 lei/buc 6,40 lei/buc

5,90 lei/buc

5,30 lei/buc

> 1000 buc
4,90 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

EŞARFE / FULARE PERSONALIZATE
FULAR „SUPORTER“
Fularul tip „Suporter“ se poate realiza într-o gamă variată de
dimensiuni. Uzual se execută din satin - dublă faţă sau din
material mat dublă faţă. Imprimarea se face pe ambele feţe în
policromie. Imprimarea este rezistentă la spălare şi calcare. Se
poate opta pentru finisarea cu franjuri la capete.

Exemplu de calcul: 1,30 x 0,14 m - SATIN DUBLĂ FAŢĂ - FRANJURI la capete.
La cerere se pot schimba dimensiunile.

preţ

1 - 20 buc

21 - 50 buc

25,00 lei/buc 23,00 lei/buc

51 - 100 buc

101 - 300 buc

21,00 lei/buc

17,40 lei/buc

301 - 501 buc
15,70 lei/buc

501 - 1000 buc

> 1000 buc

14,00 lei/buc

12,40 lei/buc

Exemplu de calcul: 1,30 x 0,14 m - SATIN SIMPLĂ FAŢĂ - !!! pe verso se vede foarte slab.
La cerere se pot schimba dimensiunile.

preţ

21 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 300 buc

301 - 501 buc

501 - 1000 buc

> 1000 buc

9,30 lei/buc 8,00 lei/buc

7,50 lei/buc

7,00 lei/buc

6,50 lei/buc

6,00 lei/buc

5,50 lei/buc

1 - 20 buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, eps, ai, pdf

®®

!!! ATENȚIE - reducerile de preț pentru treptele
cantitative, sunt valabile la achiziționarea mai multor
exemplare din acelasi tip de produs. Reducerile nu se
aplică în cazul cumulării a multor cantități din produse
diferite.

EŞARFE / FULARE PERSONALIZATE
EŞARFĂ PERSONALIZATĂ
Eşarfele personalizate se pot utiliza în situaţii diverse. Se pot executa din
SATIN, VOAL, material MAT. Din VOAL am executat eşarfe pentru
companii aeriene pentru stewardese, pentru diverse firme , eşarfe
personalizate cu logo-ul firmei, etc.

Caracteristici material:
VOAL - material foarte fin, 60 gr/m2, transparent, cerneala impregnează complet materialul
MAT - material foarte fin, 60 gr/m2, OPAC, cerneala impregnează complet materialul
SATIN - material LUCIOS , 110 gr/m2, cerneala impregnează foarte puţin materialul.

Exemplu de calcul: 0,70 x 0,70 m - SATIN SIMPLĂ FAŢĂ - !!! pe verso se vede foarte slab.
La cerere se pot schimba dimensiunile.

preţ

1 - 20 buc
21 - 50 buc 51 - 100 buc
26,00 lei/buc 24,00 lei/buc 22,50 lei/buc

101 - 300 buc
19,00 lei/buc

301 - 501 buc
18,00 lei/buc

501 - 1000 buc
17,60 lei/buc

> 1000 buc
16,50 lei/buc

Exemplu de calcul: 0,70 x 0,70 m -VOAL SIMPLĂ FAŢĂ - !!! pe verso se vede foarte bine - imaginea în oglindă.
La cerere se pot schimba dimensiunile.

preţ

1 - 20 buc
21 - 50 buc 51 - 100 buc
35,00 lei/buc 32,00 lei/buc 28,00 lei/buc

101 - 300 buc
24,00 lei/buc

301 - 501 buc
22,00 lei/buc

501 - 1000 buc
21,00 lei/buc

> 1000 buc
19,50 lei/buc

Exemplu de calcul: 0,70 x 0,70 m -MAT SIMPLĂ FAŢĂ - !!! pe verso se vede foarte bine - imaginea în oglindă.
La cerere se pot schimba dimensiunile.

preţ

1 - 20 buc
21 - 50 buc 51 - 100 buc
32,00 lei/buc 29,00 lei/buc 27,00 lei/buc

101 - 300 buc
26,00 lei/buc

301 - 501 buc
25,00 lei/buc

501 - 1000 buc
22,00 lei/buc

> 1000 buc
21,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, eps, ai, pdf

®®

“nouă ni se fâlfâie !”

®

STEGULEŢE SUPORTER
Steguleţele tip „Suporter“ le executăm uzual la dimensiunea de 60 x 40 cm (L x l).
Se fac din material simplă faţă pentru a fi cât mai uşoare. Se pot realiza din bucăţi
de material colorat cusute între ele,sau se pot imprima pe toată suprafaţa cu
imaginea dorită de beneficiar.
Se livrează lipite pe tijă din plastic alb cu lungimea de 50 sau 60 cm. Acestă tijă este
foarte uşoară şi nu permite folosirea acesteia în scopul lovirii.
La cererea beneficiarului toate caracteristicile enumeratemai sus se pot modifica,
atât dimensiunile steagului cât şi cele ale tijei. Pentru dimensiuni mai mari se foloseşte
o tijă cu diametru mai mare. De asemenea se poate alege şi un alt material. Pentru
manifestări unde se doreşte o variantă mai elegantă se poate folosi satin dublă faţă.

steguleţ ROMÂNIA - material colorat , 60 gr/m2, fâşii colorate cusute între ele, se livrează lipite pe tijă de plastic alb
Pe stoc avem permanent 10.000 - 15.000 buc. Pentru cantităţi mai mari vă rugăm să cereţi termen de livrare de la reprezentanţii noştri.

preţ

> 1.000 buc

1.001 - 5.000 buc

5.001 - 10.000 buc

10.001 - 50.000 buc

50.001 - 100.000 buc

> 100.000 buc

4,00 lei/buc

3,80 lei/buc

3,50 lei/buc

3,10 lei/buc

3,00 lei/buc

2,90 lei/buc

steguleţ PERSONALIZAT - poliester de steag , 110 gr/m2, se imprimă pe o faţă - pe verso se vede în oglindă
Imprimare în POLICROMIE - cf grafică beneficiar . Se livrează lipite pe tijă de plastic alb

preţ

100-500 buc

501 - 1.000 buc

1.001 - 5.000 buc

12,50 lei/buc

11,00 lei/buc

10,00 lei/buc

5.001 - 10.000 buc

10.001 - 50.000 buc

> 50.000 buc

9,00 lei/buc

8,00 lei/buc

7,50 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică - în cazul steguleţelor personalizate.
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, eps, ai, pdf

®®

STEGULEŢE AUTO
Steguleţele AUTO au uzual dimensiunea de 30 x 20 cm (L x l).
Se livrează lipite pe un SUPORT DE PLASTIC care se fixează la geamul lateral
al maşinii. Imprimarea se face conform graficii beneficiarului, în POLICROMIE.
Imprimarea se face pe o faţă , pe verso se vede în oglindă. Mai rar , pentru
situaţiile în care suporturile sunt montate pe maşini care nu se deplasează
(maşini expuse în reprezentanţe, show-room) se foloseşte şi varianta
dublă faţă cu imprimare pe ambele feţe.

STEGULEŢ
IMPRIMAT

STEGULEŢ
CUSUT

steguleţ PERSONALIZAT IMPRIMAT
- poliester de steag , 110 gr/m2,
se imprimă pe o faţă - pe verso se vede în oglindă
Imprimare în POLICROMIE - cf grafică beneficiar
Se livrează lipite pe SUPORT PLASTIC ALB
LUNGIME tijă de plastic - 31 cm

preţ

> 100 buc

101 - 500 buc

501 - 1.000 buc

8,50 lei/buc

7,00 lei/buc

6,50 lei/buc

1.001 - 5.000 buc

6,00 lei/buc

5.001 - 10.000 buc

4,80 lei/buc

> 10.000 buc

3,70 lei/buc

steguleţ ROMÂNIA - CUSUT- poliester de steag , 160 gr/m2,
! atenţie - pentru cantităţi mari din acest reper, vă rugăm să solicitaţi termen de execuţie de la reprezentanţii noştri

preţ

> 100 buc

101 - 500 buc

501 - 1.000 buc

12,50 lei/buc

11,00 lei/buc

9,50 lei/buc

1.001 - 5.000 buc

8,00 lei/buc

5.001 - 10.000 buc

7,00 lei/buc

> 10.000 buc

6,40 lei/buc

Preţurile de mai sus includ steguleţul - simplă faţă şi suportul de plastic.
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.
Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică - în cazul steguleţelor personalizate.
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, eps, ai, pdf.
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GHIRLANDE
GHIRLANDELE sunt realizate din steguleţe din material textil , PVC sau hârtie
cusute sau lipite pe un şnur sau cordelină, folosite la decorarea / marcarea unor
festivităţi, târguri, standuri expoziţionale. Pentru a uşura manipularea acestora se
recomandă ca se segmentele de ghirlandă să nu aibă lungimea mai mare de 100 metri.

Steguleţele se execută în mod curent in 2 variante: dreptunghiulare şi triunghiulare. Dimensiunea cea mai des utilizată este
de 16 x 24 cm. La cerere se pot realiza într-o gamă diversă de forme şi dimensiuni. Steguleţele personalizate se pot imprima
pe:
HÂRTIE - pt aplicaţii pt interior, material de STEAG şi PVC - pt aplicaţii pt exterior. Acestea din urmă sunt
rezistente la ploaie şi vânt.
Mai jos este prezentat preţul pentru ghirlande alcătuite din steguleţe cu dimensiunea de 16 x 24 cm, cu formă dreptunghi
sau triunghi. Pentru alte forme sau dimensiuni vă rugăm să cereţi preţ şi termen de execuţie de la reprezentanţii noştri.

GHIRLANDĂ
steguleţ 16 x 24 cm
material TEXTIL - COLORAT

preţ

9,80 lei/ml

GHIRLANDĂ
steguleţ 16 x 24 cm
PVC - COLORAT

12,00 lei/ml

GHIRLANDĂ
steguleţ 16 x 24 cm
material TEXTIL - PERSONALIZAT

14,00 lei/ml

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.
Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică - în cazul steguleţelor personalizate.
Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, eps, ai, pdf.
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STEMA ROMÂNIEI - IMNUL ROMÂNIEI

Stema
României
în relief
turnată în gips
Stema este realizată prin turnare din gips. După finisare
stema este vopsită în auriu. La cerere se poate livra şi în
altă culoare. Se recomandă utilizarea numai în interior.

dimensiune

preţ

21 x 30 cm
31 x 40 cm

145,00 lei/buc
285,00 lei/buc

Stema turnată in gips este permanent
disponibilă pe stoc. Pentru cantităţi mai
mari de 5 buc vă rugăm să verificaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie,
la reprezentanţii noştri.

Stema
României
în relief
turnată în metal
Stema este realizată prin turnare din aluminiu . Colorarea se
face prin pictură. Stema este disponibilă în 3 dimensiuni.
Se poate folosi atât la interior cât şi la exterior

dimensiune
22 x 30 cm
36 x 48 cm
44 x 61 cm

preţ
1300,00 lei/buc
2300,00 lei/buc
2800,00 lei/buc

Pe stoc avem max 1 buc. La lansarea
comenzii vă rugăm verficaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie
la reprezentanţii noştri.
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

STEMA ROMÂNIEI - IMNUL ROMÂNIEI

Stema României
imprimată pe

mătase caşerată pe carton
Imprimare în culori. Imprimarea este
se face pe un strat de mătase lipită
pe carton. Se poate livra cu sau fără
ramă. Ramele sunt disponibile pe stoc
în 2 variante: auriu, argintiu.
!!! Stema României
este disponibilă în
Stema României imprimată pe mătase este permanent
disponibilă pe stoc. Pentru cantităţi mai mari de 10 buc
varianta nouă cf.
vă rugăm să verificaţi disponibilitatea şi termenul de
execuţie, la reprezentanţii noştri.
Legii 146 / 2016

dimensiune

FĂRĂ ramă

21 x 30 cm
31 x 40 cm

16,00 lei/buc
31,00 lei/buc

CU ramă
38,00 lei/buc
62,00 lei/buc

Stema României
imprimată pe

placă metalică
Imprimare în culori. Imprimarea este pe placă
metalică cu grosimea de 0,70 mm.
Placa metalică este disponibilă în următoarele
culori: argintiu MAT, argintiu LUCIOS,
auriu MAT şi auriu LUCIOS.
Se poate livra cu sau fără
ramă. Ramele sunt disponibile pe stoc
în 2 variante: auriu, argintiu.
Atât suportul (placa metalică) cât şi imprimarea
sunt rezistente la apă. Pot fi folosite şi la exterior.

!!! Stema României este disponibilă în varianta nouă cf. Legii 146 / 2016
dimensiune

FĂRĂ ramă

21 x 30 cm
31 x 40 cm

45,00 lei/buc
64,00 lei/buc

Stema României imprimată pe placă metalică este permanent disponibilă
pe stoc. Pentru cantităţi mai mari de 10 buc vă rugăm să verificaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie, la reprezentanţii noştri.

®®

CU ramă
70,00 lei/buc
87,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

STEMA ROMÂNIEI - IMNUL ROMÂNIEI

Stema României mătase pe placă forex

Stema se imprimă pe mătase. Imprimarea se poate face in
policromie. Se pot executa steme pentru diverse judeţe, oraşe cu
grafica beneficiarului.
Se montează pe o placă de forex cu grosimea de 10 mm.
Stemele sunt prevăzute cu agăţori pentru a fi fixate pe perete.

!!! Stema României este disponibilă în varianta nouă cf. Legii 146 / 2016
Stema României este disponibilă în două dimensiuni:
20 x 27 cm
59,00 lei/buc
30 x 40 cm
93,00 lei/buc
Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
Stema României mătase este permanent disponibilă pe stoc.
Pentru cantităţi mai mari de 10 buc vă rugăm să verificaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie, la reprezentanţii noştri.

Stemele personalizate pot avea şi alte forme la scut decât la stema României.

Calculul de preţ pentru stemele personalizate se face în funcţie de
dimensiune, formă, cantitate. Pentru execuţie avem nevoie de
fişier cu grafica în format vectorial: corel, pdf, eps ai.

®®

Stemă Consiliul Judeţean Tulcea

NUMERE pt CASĂ - INDICATOARE DENUMIRE STRĂZI
Plăcuțe indicatoare pentru IMOBILE si DENUMIRI DE STRĂZI
Plăcuțele indicatoare se pot folosi atât la interior, cât și la exterior. Imprimarea
este rezistentă la intemperii. Se pot imprima orice fel de imagini cu orice
configurație grafică.
Ca suport se folosește tabla de aluminiu cu
o grosime de 0,50 mm. Culorile disponibile
sunt AURIU / ARGINTIU cu finisare
MATĂ / LUCIOASĂ.

Exemplu de calcul
placă NUMĂR CASĂ
placă NUMĂR CASĂ
placă DENUMIRE STRADĂ
placă DENUMIRE STRADĂ

15 x 12 cm
18 x 12 cm
30 x 10 cm
40 x 10 cm

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
În cazul în care doriți personalizarea cu
imaginile dvs. , pentru execuție avem nevoie
de un fișier în format vectorial: COREL, EPS,
AI, PDF.

Prețurile de mai sunt valabile pentru
comenzi de o bucată / model. În cazul
unor serii mari, prețurile de mai sus
se vor recalcula.
®®

13,00 lei/buc
17,00 lei/buc
25,00 lei/buc
38,00 lei/buc

FUNDAL TRICOLOR
FUNDAL pentru decorare SĂLI DE ŞEDINŢĂ sau BIROURI

Fundalurile se realizează din satin şi pentru finisare se pot utiliza sau nu franjuri.
De obicei aceste repere se execută la comandă din cauza dimensiunilor. Dimensiunile
acestor fundaluri se adaptează în funcţie de dimensiunile camerelor unde urmează să
fie instalate.
Configuraţia culorilor sau a imprimeurilor se face conform cerinţelor beneficiarilor.

dimensiune:

®®

Exemplu calcul:
Fundal TRICOLOR, satin , franjuri
2,50 x 0,70 m

90,00 lei/buc

STEMA ROMÂNIEI - IMNUL ROMÂNIEI

Imnul României
imprimat pe mătase caşerată pe carton
se face pe un strat de mătase lipită pe carton. Se livrează
înrămat. Ramele sunt disponibile în 2 variante de culoare:
auriu, argintiu.

dimensiune

CU ramă

21 x 30 cm
31 x 40 cm

38,00 lei/buc
62,00 lei/buc

Imnul României imprimat pe mătase este permanent disponibil pe stoc. Pentru cantităţi mai mari
de 10 buc vă rugăm să verificaţi disponibilitatea şi termenul de execuţie, la reprezentanţii noştri.

imprimat pe placă metalică
Imprimare în culori. Imprimarea este pe placă
metalică cu grosimea de 0,70 mm. Placa metalică
este disponibilă în următoarele culori: argintiu MAT,
argintiu LUCIOS, auriu MAT şi auriu LUCIOS.
Se poate livra cu sau fără ramă. Ramele sunt
disponibile pe stoc în 2 variante: auriu, argintiu.
Atât suportul (placa metalică) cât şi imprimarea
sunt rezistente la apă. Pot fi folosite şi la exterior.

dimensiune

FĂRĂ ramă CU ramă

21 x 30 cm
31 x 40 cm

45,00 lei/buc
64,00 lei/buc

70,00 lei/buc
87,00 lei/buc

alte variante
placă metalică imprimată color
montată pe lemn - finisare nuc.
23 x 30 cm
110,00 lei/buc
placă metalică imprimată color
montată în MAPĂ PLUŞ
23,50 x 31,50 cm 180,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

Aceste produse se execută la comandă .
La lansarea comenzii vă rugăm verficaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie
la reprezentanţii noştri.

STEMA ROMÂNIEI - IMNUL ROMÂNIEI

Imnul României
stampă imprimată pe mătase
Imprimare în culori. Imprimarea este
se face pe mătase.
Imprimarea este rezistentă la spălare
şi călcare.

dimensiune
30 x 65 cm
46 x 80 cm
74 x 110 cm

preţ
39,00 lei/buc
60,00 lei/buc
80,00 lei/buc

Pe stoc ţinem permanent dimensiunea de 46 x 80 cm.
Celelalte produse se execută la comandă. La lansarea
comenzii vă rugăm verficaţi disponibilitatea şi termenul
de execuţie la reprezentanţii noştri.

Harta României
stampă imprimată pe material
textil (canvas)
Harta istorică a României din 1924.
Imprimare în culori. Imprimarea este
se face pe un strat de material. Imprimarea
este rezistentă la spălare şi călcare.
Reproducere după desen în tuş

dimensiune
70 x 80 cm
135 x 150 cm

preţ
135,00 lei/buc
220,00 lei/buc

Aceste produse se execută la comandă .
La lansarea comenzii vă rugăm verficaţi
disponibilitatea şi termenul de execuţie
la reprezentanţii noştri.

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
®®

Listă de Preţuri
STEAGURI PERSONALIZATE - MATERIAL IMPRIMAT
Steagurile precum şi alte articole textile imprimate se pot realiza
pe o gamă foarte variată de materiale:
- pt exterior / interior
- mat / semilucios / lucios
- opac / transparent
Aplicaţiile acoperă multe domenii. Începând cu steaguri, fanioane,
perdele personalizate, material imprimat pentru articole vestimentare,
eşarfe personalizate, perne, feţe de masă , lenjerii de pat personalizate, etc.
Imprimările sunt rezistente la spălare şi călcare.
Finisajele se realizează în funcţie de dorinţele şi specificaţiile tehnice ale
beneficiarului.

®®

Listă de Preţuri
STEAGURI PERSONALIZATE - MATERIAL IMPRIMAT
Poliester de steag - pt.EXTERIOR / interior
cu microperforaţii , 110 gr/m2
Acest material se foloseşte preponderent la execuţia steagurilor arborate la exterior.
Culorile au o intensitate ridicată, cerneala impregnează foarte bine materialul, pe verso
imaginea aparând în oglindă. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

9,00 €/m2

8,00 €/m2

7,50 €/m2

7,00 €/m2

6,50 €/m2

6,20 €/m2

5,80 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,30 m- 1,60 m - 1,80 m - 3,20 m

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Poliester de steag - pt.EXTERIOR
cu PERFORAŢII MARI , 100 gr/m2
Este un material cu o REZISTENŢĂ MECANICĂ FOARTE RIDICATĂ. Perforaţiile au
dimensiuni mari (cca 3 mm în diametru) fapt care permite ca vântul să treacă foarte uşor
prin material şi care asigură o durata de viaţă superioară comparativ cu materialul
obişnuit.
Acest material se foloseşte la execuţia steagurilor arborate la exterior. Culorile au o
intensitate ridicată, cerneala impregnează foarte bine materialul, pe verso imaginea
aparând în oglindă. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2

11,00 €/m2 9,80 €/m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

8,70 €/m2

7,90 €/m2

7,20 €/m2

6,90 €/m2

6,50 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,30 m- 1,60 m - 1,80 m

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

SATIN - pt. INTERIOR / exterior
LUCIOS , 110 - 140 gr/m2
Material LUCIOS cu urzeală deasă. Se foloseşte pentru execuţia steagurilor elegante pentru
interior. De asemenea se pretează la multe alte aplicaţii: obiecte de vestimentaţie, perdele,
draperii, lenjerii de pat personalizate, eşarfe , fulare , etc. Culorile sunt foarte intense si
strălucitoare. Cerneala nu trece prin material , pe verso gradul de penetrare fiind foarte
scăzut. imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2

11,00 €/m2 10,00 €/m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

8,80 €/m2

7,90 €/m2

7,30 €/m2

6,80 €/m2

6,20 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,20 m- 1,50 m - 1,80 m
®®

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Listă de Preţuri
STEAGURI PERSONALIZATE - MATERIAL IMPRIMAT
Material MAT pt. interior / exterior
Este un material MAT cu urzeală foarte deasă. Are un gard de elasticitate relativ ridicat.
Se pretează pentru: HUSE pentru scaune auto, fulare personalizate, Imprimarea se face
pe o faţă. Cerneala penetrează foarte puţin materialul. Culorile au o intensitate ridicată.
Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2

13,00 €/m2 11,50 €/m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

10,20 €/m2

9,50 €/m2

8,60 €/m2

8,10 €/m2

7,30 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,30 m- 1,60 m - 1,80 m - 3,20 m

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

VOAL - pt. INTERIOR / exterior
transparent , 60 gr/m2
Material transparent foarte fin cu urzeală deasă. Se foloseşte pentru execuţia unor articole
de vestimentaţie foarte elegante cum ar fi eşarfele. Se foloseşte cu succes pentru realizarea
perdelelor personalizate. Culorile sunt foarte intense si strălucitoare. Cerneala trece
complet prin material , pe verso imaginea se vede în oglindă. Imprimarea este rezistentă la
spălare şi călcare. Materialul este disponibil la lăţimea de 1,50 m
1-5 m2

6-25 m2

19,00 €/m2 16,00 €/m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

14,00 €/m2

12,00 €/m2

10,50 €/m2

9,00 €/m2

7,90 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,50 m

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Material pentru reproduceri de artă
opac - 330 gr/m2
Este un material MAT cu urzeală foarte deasă. Are o textură aspră. Se pretează pentru:
reproduceri de artă, feţe de masă, metraje pentru articole vestimentare, huse pentru diverse
aplicaţii (scaune, canapele), etc. Imprimarea se face pe o faţă. Cerneala nu penetrează
materialul. Culorile au o intensitate ridicată. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2 26-100 m2

21,00 €/m2 18,00 €/m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

15,00 €/m2

14,00 €/m2

13,00 €/m2

12,00 €/m2

16,00 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,50 m
®®

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Listă de Preţuri
STEAGURI PERSONALIZATE - MATERIAL IMPRIMAT
ECO DISPLAY - pt. INTERIOR / exterior
SEMILUCIOS , - 180 gr/m2
Material SEMILUCIOS cu urzeală deasă. Se foloseşte pentru execuţia steagurilor elegante
pentru interior. De asemenea se pretează la multe alte aplicaţii: obiecte de vestimentaţie,
perdele , draperii, lenjerii de pat personalizate, eşarfe , fulare , decoruri etc. Culorile sunt
foarte intense si strălucitoare. Cerneala nu trece prin material , pe verso gradul de
penetrare fiind foarte scăzut. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare.
1-5 m2

6-25 m2

14,00 €/m2 12,00 €/m2

26-100 m2

101-200 m2

201-500 m2

501-1000 m2

> 1000 m2

11,00 €/m2

10,00 €/m2

9,00 €/m2

8,00 €/m2

7,30 €/m2

Lățimi disponibile de material: 1,60 m - 1,80 m

®®

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
STEGULEŢE din HÂRTIE PERSONALIZATE
Steguleţele de hârtie se folosesc uzual la diverse manifestaţii, lansări de
produse, etc. Sunt executate în mod curent la dimensiunile de 14 x 20 cm
din hartie lucioasă. Imprimarea se face în policromie pe ambele feţe
în conformitate cu grafica beneficiarului. Steguleţele se livrează lipite pe
beţişoare din plastic alb cu lungimea de 30 de cm.

Steguleţe ROMÂNIA - dimensiune 16 x 24 cm

cantitate > 500 buc 501 - 1.000 buc 1.001 - 2.000 buc 2.001 - 3.000 buc 3.001 - 5.001 buc 5.001 - 10.000 buc
1,00 lei/buc
0,90 lei/buc
0,80 lei/buc
0,75 lei/buc
preţ 1,26 lei/buc 1,15 lei/buc

> 10.001 buc
0,70 lei/buc

Steguleţe PERSONALIZATE - dimensiune 14 x 20 cm

cantitate > 500 buc 501 - 1.000 buc 1.001 - 2.000 buc 2.001 - 3.000 buc 3.001 - 5.001 buc 5.001 - 10.000 buc
1,25 lei/buc
0,90 lei/buc
0,80 lei/buc
0,75 lei/buc
preţ 3,50 lei/buc 1,85 lei/buc

> 10.001 buc
0,70 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA
Preţurile de mai sus NU INCLUD prelucrarea grafică. Pentru execuţie trebuie trimise fişiere în format vectorial:
corel, eps. , ai. , pdf. ,

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
CRAVATE
PERSONALIZATE
Cravatele personalizate se realizează în mod
obişnuit din satin.
Se pot personliza în policromie cu grafica dorită
de beneficiar. Imprimarea se face pe toată
suprafaţa materialului putându-se imprima
chiar şi fotografii.
Se pot executa cantităţi pornind de la
unicate până la serii de câteva sute sau
chiar mii de bucăţi.

preţ

1 - 50 buc

51 - 100 buc

101 - 200 buc

201 - 500 buc

> 500 buc

52,00 lei/buc

42,00 lei/buc

38,00 lei/buc

33,00 lei/buc

29,50 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.
Preţurile de mai sus includ prelucrarea grafică. Pentru execuţie avem nevoie
de fişiere în format vectorial: corel, pdf, ai, eps.

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
IMPRIMARE TRICOURI
ARTICOLE VESTIMENTARE

Tricourile şi alte articole vestimentare se
pot imprima prin mai multe metode.
Se lucrează cu piesele clienţilor.
În funcţie de caracteristicile acestor
articole vestimentare (tricouri, veste,
pelerine, şepci, bluze, salopete, halate,
jachete de vară / iarnă, etc.) şi de
cantitate se alege modalitatea optimă
de imprimare.

Preţurile se stabilesc
în funcţie de:
cantitate
complexitatea imaginii.
tipul de material,
etc

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
ARTICOLE VESTIMENTARE

VESTĂ
VESTĂ personalizată, cu scop de identificare ,
pentru MANIFESTAŢII, CONCERTE,
ÎNTRECERI SPORTIVE, diverse acţiuni publice, etc.
Se execută din material textil (poliester 100 %), se pot imprima în POLICROMIE
pe toată suprafaţa. Imprimarea este rezistentă la spălare şi călcare. În funcţie de
buget, se pot realiza şi variante mai ieftine din materiale colorate. În acest caz
personalizarea se face pe suprafeţe restrânse.
EXEMPLU CALCUL:
Preţ - VESTĂ PERSONALIZATĂ - imprimare POLICROMIE - toată suprafaţa

51 - 100 buc
1 - 50 buc
preţ
mărime ”M” 33,00 lei/buc 29,00 lei/buc

101 - 200 buc
25,00 lei/buc

201 - 500 buc
22,50 lei/buc

> 500 buc
19,40 lei/buc

preţ
mărime ”L”

101 - 200 buc
29,00 lei/buc

201 - 500 buc
26,00 lei/buc

> 500 buc
22,00 lei/buc

51 - 100 buc
1 - 50 buc
38,00 lei/buc 33,00 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA.

Preţurile de mai sus includ prelucrarea grafică. Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în format vectorial: corel, pdf, ai, eps.

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
HUSE PERSONALIZATE
pentru SCAUNE AUTO, FOTOLII,
CANAPELE, etc.
Aceste articole se pot realiza din
mai multe tipuri de materiale:
LUCIOASE, MATE, etc.
Se pot personaliza în POLICROMIE
pe toată suprafaţa. Imprimarea este
rezistentă la spălare şi călcare.
Se pot executa şi serii foarte mici
sau chiar unicate.

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
ELEMENTE pt PAVOAZARE

Articolele pentru pavoazare
pot fi EŞARFE, ROZETE,
GHIRLANDE, CORTINE,
PANOURI,
INDICATOARE, etc.
Toate aceste elemente se pot
personaliza. Se pot executa din
materiale diverse , în funcţie de
destinaţia acestora şi de locul
unde vor fi folosite (interior /
exterior).

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
BANNERE şi ROLL-UP-uri
În fabrica noastră se poate imprima şi PVC - poliplan,polipropilenă,
canvas şi alte materiale cu cerneală pe bază de solvent. Se pot realiza
bannere, roll-up-uri, afişe pe hârtie fotografică sau pe polipropilenă, etc.
Imprimările de acest
tip sunt rezistente la apă şi
UV. Imprimarea pe poliplan se poate face pe o lăţide maxim 2,50 m.
Roll-up-urile, uzual au dimensiunea de 0,85 x 2,00 m.

Roll-up personalizat cu dimensiunea de 0,85 x 2,00 m.
Preţurile de mai jos nu includ TVA şi prelucrarea grafică.
(cu exceptia comenzilor de minim 10 bucăţi)
Preţurile de mai jos includ personalizarea (imprimarea).
cantitate
preţ

®®

1- 5 buc
295,00 lei/buc

6 - 11 buc
270,00 lei/buc

11 - 20 buc
240,00 lei/buc

21 - 50 buc
220,00 lei/buc

51 - 100 buc
195,00 lei/buc

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
STEGULEŢE SCOBITORI
Steguleţele scobitori se folosesc exclusiv pentru decorarea meselor festive. Se execută
în mod curent la dimensiunile de 3,0 x 4,5 cm din hartie autocolantă. Imprimarea este
rezistentă la umezeală. Imprimarea se face în policromie pe ambele feţe în conformitate
cu grafica beneficiarului.
Aceste produse NU SUNT DE UZ ALIMENTAR.
cantitate

50 - 100 buc

101 - 500 buc

501 - 1000 buc

1001 - 5000 buc

> 5001 buc

preţ

1,10 lei/buc

1,00 lei/buc

0,90 lei/buc

0,82 lei/buc

0,75 lei/buc

Comanda minimă este de 50 de bucăți.

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

CĂNI PERSONALIZATE
Cană personalizată. Este disponibilă numai în culoarea albă.
Se poate personaliza pe circumferinţă în policromie conform imaginilor
dorite de beneficiar
Imprimarea este rezistentă la spălare.
cantitate

1- 10 buc

11 - 25 buc

26 - 100 buc

101 - 500 buc

> 500 buc

preţ

22,00 lei/buc

17,00 lei/buc

13,00 lei/buc

11,00 lei/buc

9,70 lei/buc

Preţurile de mai sus NU INCLUD TVA

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE
INSIGNE

PERSONALIZATE

Se execută din semifabricate
din aluminiu ambutisat. Sunt
disponibile în 2 dimensiuni:
diametru 31 mm şi 56 mm.
Se pot personaliza în policromie.
Imprimarea este protejată cu
o folie transparentă. Prinderea
se face cu ac de siguranţă.
1 - 49 buc

50 - 100 buc 101 - 500 buc 501 - 1000 buc

> 1000 buc

insigna MICĂ
diametru 31 mm

4,80 lei/buc 3,40 lei/buc

2,90 lei/buc

2,65 lei/buc

2,40 lei/buc

insigna MARE
diametru 56 mm

5,30 lei/buc 3,60 lei/buc

3,10 lei/buc

2,90 lei/buc

2,50 lei/buc

Preţurile de mai sus includ personalizarea. Pentru execuţie avem nevoie de fişiere în
format vectorial: corel, eps, ai,pdf sau tip poză: tiff, jpeg - rezoluţie 150 - 300 dpi.
Preţurile de mai sus nu includ TVA.
®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE

CALENDARE
DIN SATIN PERSONALIZATE

Aceste calendare se imprimă pe SATIN în POLICROMIE.
Imprimarea este rezistentă la spălare și călcare.
Reprezintă o alternativă nouă la clasicele calendarele din
carton(hârtie).
Se pot face în forme, culori și dimensiuni diverse

calcul de preț pentru
CALENDAR PERSONALIZAT
dimensiune:
29 x 60 cm - DREPTUNGHI
material:
SATIN + strat suplimentar
imprimare:
POLICROMIE - cf grafică beneficiar

101 - 300 buc

301 - 500 buc

> 500 buc

14,50 lei/buc 12,30 lei/buc

11,10 lei/buc

9,80 lei/buc

100 buc

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișier în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF.

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE

MINI ECHIPAMENT
Este executat din material textil
dimensiune:

17 x 17 cm

Imprimarea se poate face în policromie,
cu orice imagine dorită de beneﬁciar.
Imprimarea este rezistentă la spălare
și călcare.
Este prevăzut cu un miniumeraș din
plastic pentru a putea ﬁ agățat.

1-50 buc

51-100 buc

101 - 300 buc

301 - 500 buc

501 - 1000 buc

> 1000 buc

5,80 lei/buc

5,00 lei/buc

4,50 lei/buc

4,10 lei/buc

3,90 lei/buc

3,50 lei/buc

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișier în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF.
(în cazul acesta avem nevoie de sigle sau orice alte imagini pe care le doriți să le trimiteți
într-un format editabil)

®

®®

Listă de Preţuri
OBIECTE PROMOŢIONALE DIVERSE

MOUSE - PAD PERSONALIZAT
®

Este executat din cauciuc siliconic cu
suprafața din material textil
dimensiune:

®

“nouă ni se fâlfâie !”

24 x 20 cm

Imprimarea se poate face în policromie,
cu orice imagine dorită de beneﬁciar.
Imprimarea este rezistentă la spălare.
.

1-50 buc

51-100 buc

12,00 lei/buc 9,40 lei/buc

101 - 300 buc

301 - 500 buc

501 - 1000 buc

> 1000 buc

9,00 lei/buc

7,90 lei/buc

6,70 lei/buc

5,90 lei/buc

Suprafața din material textil asigură un confort foarte ridicat și productivitate
foarte mare la utilizare.
Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Prețurile de mai sus nu includ prelucrarea grafică.
Pentru execuție avem nevoie de fișier în format vectorial: COREL, EPS, AI, PDF sau orice sigle
sau orice alte imagini pe care le aveți într-un format editabil.

®®

Listă de Preţuri
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CARȚI DE VIZITĂ

carton alb neted

100 buc
0,30 lei/buc

101 - 500 buc
0,27 lei/buc

501 - 1000 buc
0,24 lei/buc

> 1001 buc
0,20 lei/buc

carton
colorat / striat

100 buc
0,40 lei/buc

101 - 500 buc
0,37 lei/buc

501 - 1000 buc
0,34 lei/buc

> 1001 buc
0,30 lei/buc

carton
special

100 buc
0,60 lei/buc

101 - 500 buc
0,57 lei/buc

501 - 1000 buc
0,54 lei/buc

> 1001 buc
0,50 lei/buc

Cărți de vizită FAȚĂ - VERSO - se majorează prețurile de mai sus cu 70 %
Carți de vizită LAMINATE
- se adaugă la prețul unitar 0,20 lei
Cărți de vizită cu COLȚURI ROTUNJITE - se adaugă la prețul unitar 0,20 lei
CĂRȚI DE VIZITĂ imprimate
pe LEMN - se imprimă pe lemn de balsa

50 buc
3,50 lei/buc

51 - 100 buc
3,00 lei/buc

> 101 buc
2,50 lei/buc

cu grosimea de 2,00 - 3,00 mm
Comanda minimă pentru cărțile de vizită de este de 100 de bucăți.
Pentru comenzile care necesită prelucrări grafice complexe se poate percepe o taxă suplimentară de 30,00 - 50,00 lei.

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Pentru execuție avem nevoie de fișier în format vectorial:
COREL, EPS, AI, PDF.
(în cazul în care nu aveți acest tip de fișier avem nevoie de
sigle sau orice alte imagini pe care le doriți să le trimiteți
într-un format editabil)
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