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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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. 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.
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SISTEM VELĂ

SISTEM PICĂTURĂ

înălţime:

înălţime:

nr.componente

nr.componente

SISTEM
+
PÂNZĂ
+
BAZĂ

65,00 lei/buc

165,00 lei/buc

199,00 lei/buc

255,00 lei/buc

145,00 lei/buc

199,00 lei/buc

245,00 lei/buc

85,00 lei/buc

120,00 lei/buc

165,00 lei/buc

95,00 lei/buc

130,00 lei/buc

175,00 lei/buc

ACCESORII DISPONIBILE
tepuşă
metalica
se înfige
în
pământ /
nisip

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

125,00 lei/buc

bază pt.
exterior
11 kg
BETON
polimerizat

75,00 lei/buc

135,00 lei/buc

bază pt.
exterior
16 kg
BETON
polimerizat

76,00 lei/buc

235,00 lei/buc
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Prețul pentru un sistem complet se compune din
SISTEM + PÂNZĂ + BAZĂ.
Prețurile sunt prezentate defalcat deoarece
pot fi multe combinații sau unii clienți
au deja sistemele și doresc doar înlocuirea pânzei.

bază
metalica
pt exterior
cu fixare
la
ROATA
MAŞINII

bază
metalica
80 x 70 cm
cruce pt.
interior
PLIABILĂ

116,00 lei/buc

bază
metalica
33 x 33 cm
pt
interior /
exterior

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

215,00 lei/buc

STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ

OFERTA ECONOMY

Steaguri VELĂ (PANĂ)
MODEL

pânză 58,00 lei/buc
sistem 49,00 lei/buc

0,60 m

2,20 m

htotal - aprox 2,40 m

htotal - aprox .... m

1,60 m
0,60 m

1,80 m

B

A

0,60 m

pânză 69,00 lei/buc
sistem 55,00 lei/buc

htotal - aprox 3,00 m

C

MODEL
MODEL

pânză 98,00 lei/buc
sistem 75,00 lei/buc

0,60 m

pânză 125,00 lei/buc
sistem 88,00 lei/buc

4,00 m

htotal - aprox 3,90 m

3,20 m

htotal - aprox 3,00 m

2,80 m

D

0,60 m

0,60 m

pânză 145,00 lei/buc
sistem 92,00 lei/buc

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Livrarea se face în limita stocului disponibil
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htotal - aprox 4,70 m

F

E

MODEL
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Pânza se imprimă pe
poliester de steag cu
microperforatii pentru
exterior cu densitatea de
115 gr/m2.
Imprimarea se face in
policromie cu orice
imagine. Imprimarea se
face pe o față - pe verso se
vede în
oglindă. Imprimarea este
rezistentă la spălare și
călcare.
Pentru imprimare avem
nevoie de fișier în format
vectorial: COREL, EPS,
PDF sau în format
de tip JPEG sau TIFF cu
rezoluție de 300 dpi.

MODEL

MODEL

Sistemele de expunere
sunt confecționate din
elemente din aluminiu și
fibră de sticlă.

pânză 175,00 lei/buc
sistem 98,00 lei/buc

Pentru clienții care își fac
singuri grafica, punem la
dispoziție matrițele
pentru încadrarea
imaginilor
în spațiul de imprimare.
Putem realiza și noi
prelucrarea grafică. Acest
proces se taxează
suplimentar cu sume
cuprinse între
50,00 lei și 300,00 lei în
funcție de complexitate.
Toate sistemele se pot
folosi cu orice model de
bază de susținere, modele
prezentate în paginile
următoare.

Modelele de baze sunt
disponibile la PAGINA 47

STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ

OFERTA ECONOMY

Steaguri PICĂTURĂ (LACRIMĂ)
B

C

0,50 m

1,00 m

pânză 55,00 lei/buc
sistem 49,00 lei/buc

2,00 m

1,50 m

0,50 m

1,60 m

A

htotal - aprox 2,10 m

MODEL

pânză 60,00 lei/buc
sistem 55,00 lei/buc

Sistemele de expunere
sunt confecționate din
elemente din aluminiu și
fibră de sticlă.

htotal - aprox 2,30 m

MODEL

htotal - aprox 2,30 m

MODEL

pânză 125,00 lei/buc
sistem 75,00 lei/buc

0,74 m

Pentru imprimare avem
nevoie de fișier în format
vectorial: COREL, EPS,
PDF sau în format
de tip JPEG sau TIFF cu
rezoluție de 300 dpi.

3,60 m

MODEL

Pentru clienții care își fac
singuri grafica, punem la
dispoziție matrițele
pentru încadrarea
imaginilor
în spațiul de imprimare.

F
MODEL

MODEL

pânză 95,00 lei/buc
sistem 88,00 lei/buc

pânză 155,00 lei/buc
sistem 92,00 lei/buc

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Livrarea se face în limita stocului disponibil
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htotal - aprox 4,60 m

2,75 m

htotal - aprox 3,15 m

1,00 m

htotal - aprox 3,25 m

2,25 m

0,63 m

3,60 m

E

D

Pânza se imprimă pe
poliester de steag cu
microperforatii pentru
exterior cu densitatea de
115 gr/m2.
Imprimarea se face in
policromie cu orice
imagine. Imprimarea se
face pe o față - pe verso se
vede în
oglindă. Imprimarea este
rezistentă la spălare și
călcare.

pânză 145,00 lei/buc
sistem 98,00 lei/buc

Putem realiza și noi
prelucrarea grafică. Acest
proces se taxează
suplimentar cu sume
cuprinse între
50,00 lei și 300,00 lei în
funcție de complexitate.
Toate sistemele se pot
folosi cu orice model de
bază de susținere, modele
prezentate în paginile
următoare.

Modelele de baze sunt
disponibile la PAGINA 47

STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ

OFERTA ECONOMY

0,60 m

pânză 0,60 x 1,80 m - 65,00 lei/buc
sistem 2,20 m
- 70,00 lei/buc

0,60 m

htotal - aprox 3,35 m

htotal - aprox 2,25 m

1,80 m

2,50 m

Steaguri publicitare ”L” (dreptunghiulare)

pânză 0,60 x 2,50 m - 80,00 lei/buc
sistem 3,30 m
- 95,00 lei/buc

Sistemele de expunere model ”L” sunt modulare. Segmentele sunt confecțioate din fibră de sticlă.
Sistemul de 2,20 m este compus din 2 segmente de 1,10 m + brațul de 0,60 m
Sistemul de 3,30 m este compus din 3 segmente de 1,10 m + brațul de 0,60 m
Sunt foarte ușor de transportat și montajul este de asemenea este foarte facil.
Se pot combina cu orice model de bază - modele pe care le găsiți la pagina 47.
Pânza se imprimă pe poliester de steag cu microperforatii pentru exterior cu densitatea de 115 gr/m2. Imprimarea se face in policromie cu
orice imagine. Imprimarea se face pe o față - pe verso se vede în oglindă. Imprimarea este rezistentă la spălare și călcare.
Pentru imprimare avem nevoie de fișier în format vectorial: COREL, EPS, PDF sau în format de tip JPEG sau TIFF cu rezoluție de 300 dpi.
Pentru clienții care își fac singuri grafica, punem la dispoziție matrițele pentru încadrarea imaginilor în spațiul de imprimare.
Putem realiza și noi prelucrarea grafică. Acest proces se taxează suplimentar cu sume cuprinse între 50,00 lei și 300,00 lei în funcție de
complexitate.

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Livrarea se face în limita stocului disponibil
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Modelele de baze sunt
disponibile la PAGINA 47

STEAGURI tip VELĂ - PICĂTURĂ

ACCESORII
Mai jos sunt prezentate modelele de baze disponibile pentru steagurile VELĂ / PICĂTURĂ.
pentru dimensiuni mici de steag

65,00 lei/buc

tepuşă
metalica
se înfige
în
pământ /
nisip
60 cm

şurub metalic
pt.fixarea
sistemelor
velă/picătură
la
exterior

bază
metalica
33 x 33 cm
pt
interior

146,00 lei/buc

255,00 lei/buc

235,00 lei/buc

65,00 lei/buc

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

bază pt.
exterior
16 kg
BETON
polimerizat
aspect
PREMIUM

135,00 lei/buc

255,00 lei/buc

bază
metalica
80 x 70 cm
cruce pt.
interior
PLIABILĂ

bază pt.
exterior
11 kg
BETON
polimerizat

75,00 lei/buc

28,00 lei/buc

Prețurile de mai sus nu includ TVA.
Livrarea se face în limita stocului disponibil
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78,00 lei/buc

bază
metalica
pt exterior
cu fixare
la
ROATA
MAŞINII

bază
metalica
80 x 70 cm
cruce pt.
interior
PLIABILĂ

bază pt.
exterior
15 kg
BETON
polimerizat

90,00 lei/buc

rezervor
COLAC
12 litri
se poate folosi
în combinatie
cu baze cruce

