KUBKI

z nadrukiem

Mała rzecz
a cieszy

Kubek
standard
Najpopularniejszy kubek w naszej ofercie.
Świetnie nadaje się na drobny
gratis dla stałych klientów,
czy dodatek do większych
zamówień. Taki prezent
z pewnością wywoła uśmiech
na twarzy konrahentów.
Do dyspozycji mają Państwo
powierzchnią o wymiarach
190x90 mm, na zewnątrz
kubka.
Nadruk wysokiej jakości,
realizowany jest w pełnym
kolorze. Zadruk stapia się,
ze szkliwem i jest
niewyczywalny w dotyku.
Stosowana przez nas technika
druku oferuje żywe i nasycone
barwy wydruku.
Kubek jest przeznaczony do mycia
ręcznego. W zmywarce wytrzymuje
około kilkudziesięciu myć, myty
ręcznie jest znacznie trwalszy.

Kubek ceramiczny

330 ml
95mm
ok. 82mm
mycie ręczne

KUBKI

z nadrukiem

Kubek
do zmywarek
Kubek zbliżony do kubka standardowego.
Różnica polega na zastosowaniu
trwalszych powłok, dzięki którym
może być myty w zmywarkach, bez
uszczerbku na wykonanym nadruku.
Do dyspozycji mają Państwo
powierzchnią o wymiarach
190x90 mm. Pole zadruku
rozpościera się na zewnątrz
kubka.
Nadruk wysokiej jakości,
realizowany jest w pełnym
kolorze. Zadruk stapia się,
ze szkliwem i jest
niewyczywalny w dotyku.
Stosowana przez nas technika
druku oferuje żywe i nasycone
barwy wydruku.

Kubek ceramiczny

330 ml
95mm
ok. 82mm
mycie w zmywarkach
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Kubki
kolorowe

Kubek
kolorowy
Ten kubeczek gabarytami i kształtem nie różni
się od wersji standardowej. Różnica polega
na jego ubarwieniu - ma malowane wnętrze
oraz ucho.
Jest dostępny w 11tu
wariantach kolorystycznych:
- czarny;
- granatowy;
- różowy;
- żółty;
- ciemnozielony;
- czerowny;
- pomarańczowy;
- błękitny;
- jasnozielony;
- bordowy;
- niebieski morski
Dzięki malowaniu, kubek
prezentuje się znacznie bardziej
atrakcyjnie niż wariant standardowy.
Barwienie można dobrać do Państwa
kolorystyki firmowej lub wnętrza
nowoczesnego biura.
W dobrze kolorystyki sugerujemy barwy
jednolite kubka z nadrukiem lub przeciwnie - kontrast
Kubek ceramiczny

330 ml
95mm
ok. 82mm
mycie ręczne
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Kubki
szklane

Kubek
szklany przezroczysty
Kubek swoimi gabarytami nie różni
się od kubka standardowego.
Jest wykonany z przezroczystego
szkła.
Do dyspozycji mają Państwo
powierzchnią o wymiarach
190x90 mm. Pole zadruku
jest na zewnątrz kubka.
Nadruk wysokiej jakości,
realizowany jest w pełnym
kolorze. Zadruk stapia się,
ze szkliwem i jest
niewyczywalny w dotyku.
Stosowana przez nas technika
druku oferuje żywe i nasycone
barwy wydruku.

Kubek szklany

330 ml
95mm
ok. 82mm
mycie ręczne
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Kubek
szklany szroniony
Kubek swoimi gabarytami nie różni
się od kubka standardowego.
Jest wykonany ze szronionego
szkła.
Do dyspozycji mają Państwo
powierzchnią o wymiarach
190x90 mm. Pole zadruku
jest na zewnątrz kubka.
Nadruk wysokiej jakości,
realizowany jest w pełnym
kolorze. Zadruk stapia się,
ze szkliwem i jest
niewyczywalny w dotyku.
Stosowana przez nas
technika druku oferuje
żywe i nasycone barwy.

Kubek szklany

330 ml
95mm
ok. 82mm
mycie ręczne
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Latte

Kubek
latte mały
Kubek latte zdecydowanie
wyróżnia się od wcześniej
opisanych, a to za sprawę
swojego fasonu. Forma
tego kubka przypomina
odwrócony stożek, co
nadaje mu pewną dozę
elegancji.
Kubek ten jest dosyć
uniwersalny.
W przypadku nadruku
nowoczesnego logo może
zyskać modernistyczny
charakter, świetnie uzupełniając
wystrój przestrzeni biura.
Ale jeżeli zdecydyjemy
się na odpowiednio stylizowany,
jednokolorowy nadruk, będzie
również bardzo dobrze wyglądał
w stylu retro.
Pole zadruku ma 240 x 90 mm.

Kubek ceramiczny

300 ml
100 mm
90/60mm
mycie ręczne
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Kubek
latte duży
Ten kubek zrobi duże wrażenie
na każdym.
Prosty fason łączy się w tym
kubku z nieprzeciętnym
wzrostem. Efekt wizualny, jest
wręcz piorunujący. Podobnie
jak 450 ml kawy, które można
sobie w nim zaparzyć :)
Swojej dużej pojemności,
zawdzięcza także wysoką
praktyczność. Sprawdzi
się chyba wszędzie, od
zagonionych biur, przez
call center na halach
produkcyjnych kończąć.
Słowem wszędzie tam, gdzie
są zaparzenie kolejnej herbaty
czy kawy mogło być kłopotliwe.
Trunek z dużego kubka latte
po prostu, starczy na dłużej.
Pole zadruku ma 240 x 140 mm.

Kubek ceramiczny

450 ml
150 mm
90/60mm
mycie ręczne
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Design

Jak
przygotować graﬁkę?
Preferujemy pliki przygotowane
w wysokiej rodzielczości ( tj. 300 dpi )
o rozszerzeniach .tiff, .jpg, .psd
Akceptujemy także grafiki wektorowe
.pdf, .ai lub .cdr do wersji X3, teksty
zamienione na krzywe.
Grafika powinna być wymiarach
odpowiadających polu zadruku
dla danego kubka. Wszystkie projekty
sprawdzamy przed wykonaniem wydruku.
W razie błędów technicznych projektu,
praca jest wstrzymywana.
Rekomendujemy przygotowanie grafiki
w formacie kolorów CMYK. Ze względu
na różne ustawienia monitorów naszych
klientów, rekomendujemy wykonanie
wydruku próbnego przygotowanej już
grafiki do druku, na biurowej lub domowej
drukarce.
W przypadku wysokich wymagań oraz
mocno sprecyzowanych preferencji odnośnie
kolorów druku, istnieje możliwość wykonania
nadruku próbnego, który zostanie przesłany
do Państwa akceptacji.

Niestety, ceramika to nie standardowe podłoże do druku.
W związku z tym, niestandardowe są także farby
z których korzystamy. To może rodzić trudności w
idealnym odwzorowaniu niektórych barw.

KUBKI

z nadrukiem

