SZTUKA TRANSFERU
katalog materiałów i technologii do wykonywania nadruków

KATALOG GRAWERTON / O FIRMIE

GRAWERTON

LIDER POLSKIEGO RYNKU SUBLIMACJI, SOLIDNY PARTNER W BIZNESIE

DLA CIEBIE I TWOJEJ FIRMY

Od 1995 roku tworzymy polski rynek materiałów i technologii do sublimacji pozostając jego niekwestionowanym liderem. Niezmiennie stawiamy
na innowacyjność oraz jakość naszych produktów. Proponowane przez nas rozwiązania są zawsze najnowocześniejszymi dostępnymi na rynku.
Współpracujemy z czołowymi światowymi dostawcami urządzeń oraz materiałów. Nasze wieloletnie doświadczenie pozwala na dostarczanie
rozwiązań sprawdzonych oraz dopasowanych do potrzeb różnych branż. Pośredniczymy w obrocie produktami, jak również aktywnie uczestniczymy
w ich tworzeniu i rozwoju. Oferując najlepszej jakości produkty, rozumiemy jednocześnie jak ważnym elementem jest odpowiednie wsparcie.
Posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne, dzięki któremu możemy zaproponować bezkonkurencyjne na rynku wsparcie posprzedażowe
obejmujące szybki serwis, infolinię obsługiwaną przez doświadczonych pracowników oraz darmowe szkolenia na terenie naszej ﬁrmy. Oferujemy
również bogaty pakiet wsparcia marketingowego, obejmujący darmowe materiały reklamowe oraz wsparcie naszych specjalistów do spraw
marketingu. Nasze działania były wielokrotnie nagradzane. Jesteśmy dwukrotnym zdobywcą Medalu Europejskiego, wielokrotnym laureatem
prestiżowej nagrody Korony Reklamy w kategorii technologia, jak również stałym członkiem klubu Solidni w biznesie. Z wielką przyjemnością
informujemy, że ﬁrma ARGO S.A. otrzymała zaszczytny tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki 2015 w kategorii Partner Firm Zagranicznych.

Grawerton to zespół doświadczonych i pełnych zaangażowania pracowników.
Dzięki swojej otwartości, ciągłemu podnoszeniu kwaliﬁkacji oraz doskonałej
znajomości rynku materiałów i technologii potraﬁmy zrozumieć Państwa
potrzeby i dopasować się do ciągle rosnących oczekiwań. Najwyższa jakość
obsługi oraz satysfakcja ze wzajemnej współpracy handlowej od zawsze
są naszym priorytetem. W celu sprawnej i satysfakcjonującej realizacji
każdego zamówienia, zapytania ofertowego lub zgłoszenia serwisowego
proponujemy szereg dróg składania zamówień oraz kontaktowania się
z nami.

Sklep grawerton.pl
Najchętniej wybieraną drogą składania zamówień jest sklep internetowy
grawerton.pl. Znajdą w nim Państwo pełną ofertę produktów wraz z
dodatkowymi opisami technicznymi, aktualne ceny, parametry transferu (dla
produktów “do nadruku”) oraz szablony nadruku na produkty. Zamówienia
złożone przez sklep internetowy gwarantują najkrótszy czas realizacji oraz
możliwość skorzystania z bieżących promocji. To również sposób
na budowanie historii zamówień i szybsze zakupy w przyszłości. Sklep oferuje
szeroki wybór metod płatności, w tym niezwykle szybkie i łatwe systemy
przelewów elektronicznych. Sklep jest dostępny całą dobę przez 7 dni
w tygodniu (zamówienia są realizowane od poniedziałku do piątku
w godzinach 8 - 16).

Życzymy dalszych korzyści płynących ze współpracy z naszym zespołem, który jest stale do Państwa dyspozycji.

Biuro obsługi klienta
Zapraszamy również do telefonicznego i mailowego kontaktu z naszym
Biurem Obsługi Klienta. Pracujący w nim opiekunowie handlowi
w profesjonalny i przyjazny sposób podadzą dodatkowe informacje
o ofercie, przyjmą zamówienie, jak również ustalą warunki handlowe. Biuro
Obsługi Klienta znajduje się w centrali w Gdańsku. Klientów z Warszawy
zapraszamy do kontaktu z pracownikami naszego oddziału w Warszawie.
Wszystkie dane teleadresowe podane są na sąsiedniej stronie.

Grawerton jest częścią grupy ARGO S.A.
w skład której wchodzą również:
Argo – urządzenia i materiały biurowe
do oprawy, laminacji, niszczenia oraz materiały BHP
Hanami – laminatory i folie laminacyjne
Galeria Papieru – dyplomy i papiery okolicznościowe
Argo Card – karty plastikowe i systemy lojalnościowe
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NASZ ZESPÓŁ

Wsparcie techniczne i posprzedażowe
Grawerton to nie tylko sprzedaż materiałów i urządzeń! To również szereg
ludzi i działań nakierowanych na zapewnienie naszym Klientom najwyższej
jakości obsługi posprzedażowej i wsparcia marketingowego. Niezwykle
ważna jest dla nas satysfakcja i zaufanie Klienta, dlatego oferujemy
najwyższej jakości wsparcie techniczne. Nasi doświadczeni pracownicy
działu technicznego zapewniają szybką i profesjonalną pomoc, dotyczącą
konﬁguracji i instalacji urządzeń, jak również wykonywania nadruków
na produktach z oferty Grawerton. W połączeniu z własnym działem
serwisowym zapewnia to wieloletnią eksploatację urządzeń, co przekłada się
na pewną i zyskowną działalność naszych Klientów.

ZNAJDŹ NAS

LOKALIZACJA, KONTAKT, ZAMÓWIENIA
Centrala ﬁrmy:
ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk

Kontakt i satysfakcja Klienta jak również sprawna realizacja zamówień jest
dla nas priorytetem. Najwygodniejszym sposobem składania zamówień jest
sklep internetowy grawerton.pl. Zamówienia składane telefonicznie i mailowo
obsługiwane są przez doświadczony zespół opiekunów handlowych.
Zapraszamy również do kontaktu z pracownikami działów wsparcia
technicznego i marketingowego. Dziękujemy za każdy kontakt z naszym
biurem, pozostając zawsze do Państwa dyspozycji.

Dział sprzedaży - Polska
58 55 43 515
58 55 43 567
58 55 43 563
58 55 43 568

Wsparcie marketingowe
58 55 43 531

Dział sprzedaży - Warszawa
22 648 03 48/49

Pomoc i wsparcie techniczne
58 55 43 565

36 Statuetki szklane i blachy do grawerowania

Wsparcie produktowe
58 55 43 511

Dział sprzedaży - eksport
58 55 43 569

Realizacja i obsługa zamówień
Zapraszamy do składania zamówień drogą telefoniczną, mailową oraz przez
sklep internetowy grawerton.pl. Dokładamy wszelkich starań, aby realizacja
każdego zamówienia przebiegała efektywnie i w jak najkrótszym czasie
(najczęściej zamówienie traﬁa do Klienta w następnym dniu roboczym). Aby
usprawnić ten proces w 2017 roku otworzyliśmy większy, nowoczesny magazyn
przy obwodnicy Gdańska. W magazynie realizowane są odbiory osobiste.

Magazyn i odbiory osobiste
Dział eksportu
Współpracujemy z wieloma ﬁrmami w Europie i na świecie. Nasz dział
eksportu potraﬁ dostosować warunki handlowe do specyﬁki
różnorodnych rynków. Zapewniamy materiały marketingowe w różnych
językach, a nasi pracownicy posługują się biegle językami: angielskim,
niemieckim i rosyjskim. Współpracujący z nami spedytorzy zapewniają
sprawny i szybki transport towarów do wszystkich naszych Klientów
eksportowych.

Grawerton w internecie
Aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami w ofercie, interesującymi
promocjami oraz wieloma ciekawymi materiałami multimedialnymi,
zapraszamy do odwiedzenia nas na najpopularniejszych portalach
społecznościowych!

04 MATERIAŁY DO NADRUKU TECHNOLOGIĄ SUBLIMACJI

Magazyn/odbiory osobiste:
ul. Magazynowa
80-180 Kowale (pod Gdańskiem)

36 DO GRAWEROWANIA, DRUKU UV I INNE

37 PRZYPINKI I MAGNESY

37 Maszynki i komponenty do wykonywania przypinek
i magnesów

39 AKCESORIA

39 podkłady MDF LEE i ROSA
40 podkłady MDF MALTA i w kształcie tarczy
41 etui do podkładów SAMETI
42 etui do tarcz i teczki do metalu SAMETI
44 akcesoria do obróbki aluminium
45 opakowania i pozostałe produkty

47 MEDIA

47 atramenty sublimacyjne do drukarek Ricoh i Epson
48 papiery do sublimacji i transferowe

50 URZĄDZENIA

KATALOG GRAWERTON / SPIS TREŚCI

Centrala i biuro ﬁrmy Grawerton ARGO S.A. znajdują się w Gdańsku
przy ulicy Krynickiej 1. Tutaj spotkać mogą się Państwo z zawsze
chętnymi do rozmów pracownikami działu handlowego, technicznego
jak również dyrekcją ﬁrmy. Na miejscu zapoznać się Państwo mogą
z aktualną ofertą materiałów i urządzeń do sublimacji oraz odnaleźć
inspirację wśród przygotowanych przez nas produktów. Jeśli planują
Państwo zacząć przygodę z sublimacją, w naszej siedzibie oferujemy
bezpłatne szkolenia oraz konsultacje techniczne, biznesowe
i marketingowe. Klientów z Warszawy zapraszamy do odwiedzenia
naszej ﬁlii przy ulicy Janowskiego 9. Dla wszystkich chętnych raz
w roku organizujemy szkolenia wyjazdowe w trzech regionach Polski.
Zapraszamy!

SPIS TREŚCI

05 ceramika
14 szkło
16 kamień
17 aluminium - arkusze, formaty i krążki
21 aluminium - pozostałe produkty
24 tekstylia - koszulki
26 tekstylia - torby
27 tekstylia - poszewki
27 tekstylia - pozostałe produkty
30 seria produktów LINEN
31 seria produktów LINEN i seria ﬁlcowa FELT
32 tworzywa sztuczne
34 drewno i karton

Numery telefonów do poszczególnych działów

Oddział warszawski:
ul. Janowskiego 9,
02-784 Warszawa

W TYM KATALOGU

51 drukarka do sublimacji Ricoh
52 drukarki do sublimacji Epson
51 prasy transferowe SCHWITZLER
57 ploter wycinający
55 ploter tnący

58 FOLIA TRANSFEROWA ARGO FLEX

58 folia transferowa ARGO FLEX

59 DANE KONTAKTOWE I NOTATKI
Wszystkie produkty w naszej ofercie sprzedawane są bez zadruku. Zdjęcia
przedstawiające zadrukowane produkty są jedynie inspiracją i przedstawiają możliwe
do uzyskania efekty nadruku.Wszystkie urządzenia elektryczne prezentowane
w katalogu są przystosowane do zasilania napięciem 230V. Wszystkie dane techniczne
i wymiary są podane w przybliżeniu. Producent zastrzega sobie możliwość
wprowadzenia modyﬁkacji w rozwiązaniach technicznych i wzornictwie. Niniejszy
katalog jest informacją handlową i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art.
66, st. 1 Kodeksu Cywilnego. Stanowi on zaproszenie do rokowań handlowych w
rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Katalog przeznaczony jest dla szerokiego kręgu
dystrybutorów oraz klientów instytucjonalnych. W katalogu wykorzystano zdjęcia
z serwisów Adobe Stock, 123rf oraz na licencji CC0.
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PRODUKTY DO NADRUKU

MATERIAŁY DO NADRUKU

WSZYSTKIE PRODUKTY W OFERCIE GRAWERTON SĄ STWORZONE
Z MYŚLĄ O NADRUKU TECHNOLOGIĄ SUBLIMACJI.
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PRODUKTY DO SUBLIMACJI
GRAWERTON

Od 25 lat dostarczamy najwyższej jakości produkty do nadruku technologią
sublimacji. Wszystkie produkty w naszej ofercie pokryte są wysokiej
jakości powłoką poliestrową (lub są w całości wykonane z poliestru),
co umożliwia wykonywanie na nich nadruków cechujących się żywą,
nasyconą i wierną kolorystyką. Bogaty wybór produktów ceramicznych,
szklanych, tekstylnych, aluminiowych, wykonanych z drewna lub tworzyw
sztucznych daje możliwość tworzenia niezwykle interesujących,
oryginalnych, spersonalizowanych gadżetów, które zachwycą każdego
odbiorcę. Nieustannie rozszerzamy ofertę o nowe linie produktów.
Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej
grawerton.pl oraz zapisania sie do newslettera by być na bieżąco ze stale
powiększającą się ofertą.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
CERAMIKI

Kubek biały klasyczny o pojemności 330 ml z błyszczącym wykończeniem to od lat wiodący i najlepiej
rozpoznawalny produkt w ofercie, który każdego roku zyskuje tysiące zadowolonych Klientów.
Dzięki możliwości umieszczenia na nim tekstu, graﬁki i kolorowego zdjęcia na całej powierzchni,
zakres jego zastosowań jest nieograniczony. Doskonale nadaje się do realizacji każdego rodzaju
nisko, średnio i wysokonakładowego projektu. Wybierz kubek ORCA i zrealizuj każdy pomysł!
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.
1728 szt./paleta

ORCA COATINGS I TRZY SERIE KUBKÓW
ORCA COATINGS jest rozpoznawalnym na całym świecie symbolem
oznaczającym najwyższą jakość ceramiki oraz odporność
wykonanych nadruków na mycie w zmywarkach. Trzy serie kubków
ORCA: czerwona, zielona i czarna, wyznaczają standardy kubków
zapewniających najniższe koszty produkcji (seria RED ORCA),
optymalne połączenie jakości i ceny (seria GREEN ORCA), a w końcu
absolutnie najwyższą dostępną na rynku jakość (seria BLACK ORCA).
W serii ORCA na pewno znajdziesz kubek idealnie
dopasowany do Twoich potrzeb.

811162

811161

811160

Seria RED

Seria GREEN

Seria BLACK

█ Kartonik do kubków

Kartonik z okienkiem do kubków o standardowych rozmiarach
(str. 46)
indeks: 821313

O jakości produktów ceramicznych decyduje kilka kluczowych
elementów. Pierwszym z nich jest kontrola jakości samego
wykonania produktu już na etapie produkcji - równy kształt, brak
skaz i nieregularności, decydują o możliwości wykonania
równomiernego transferu (zapewnia to jednakowy docisk
elementu grzejnego na całej powierzchni). Wysoka jakość
materiału ceramicznego gwarantuje nieskazitelną biel
powierzchni kubka. Kolejnym czynnikiem jest sama warstwa
poliestru wykorzystana w procesie coatingu. Ilość nałożonych
warstw poliestru i jego czystość decydują o szczegółowości
nadruku oraz głębi i nasyceniu kolorów.

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

█ Kubek biały klasyczny do sublimacji. Trzy serie kubków ORCA.

ODPORNOŚĆ NA MYCIE
W ZMYWARKACH

Niezwykle ważną dla wielu Klientów cechą jest odporność nadruku
na mycie w zmywarce. Wszystkie kubki z serii ORCA są pokryte
dodatkową, utwardzoną powłoką zapewniającą długoterminową
odporność nadruku (zachowanie detali oraz kolorów) na mycie w
zmywarkach. Nawet po wielu cyklach mycia kubek zachowa wygląd
jak w dniu wykonania!
*Odporność nadruku jest uzależniona od temperatury mycia oraz
użytych detergentów.
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NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
DLA GRAFIKÓW I FOTOGRAFÓW

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

porcelo
█ Kubek biały PORCELO DE LUX
Kubek PORCELO do nadruku, w pełni odporny na mycie w zmywarkach.
Najwyższa jakość ceramiki i śnieżnobiałe wykończenie, gwarantujące
najlepszą jakość oddania kolorów i szczegółów fotograﬁi.
indeks: 811104
wys.: 9,2 cm, śr.: 7,8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
19 x 9,2 cm

Wszystkie produkty do nadruku Grawerton są odpowiednie do reprodukcji
wysokiej jakości zdjęć i graﬁk dzięki czemu znajdą uznanie zarówno
fotografów, jak i graﬁków. Wraz z odpowiednimi urządzeniami
i materiałami eksploatacyjnymi pozwalają one na uzyskanie kolorów,
detali i przejść tonalnych na absolutnie najwyższym poziomie.
To doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, dla których każdy szczegół ma
pierwszorzędne znaczenie.

1 szt.
36 szt./kart.

█ Kubki białe LATTE i LATTE MAX

█ Kubek biały do sublimacji MAX
Biały kubek do nadruku o powiększonej pojemności. Kształt ucha sprawia,
że jest bardzo wygodny do trzymania, a duże pole zadruku pozwala
na umieszczenie na nim jeszcze większego projektu
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LATTE, indeks: 811106
wys.: 9,5 cm, śr.: 6 cm / 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
szablon

1 szt.
36 szt./kart.

pole zadruku:
szablon

1 szt.
24 szt./kart.

LATTE MAX, indeks: 811105

indeks: 811107
wys.: 12,1 cm, śr.: 8,5 cm
poj.: 450 ml

Kubki białe do nadruku o interesującym, stożkowym kształcie. Posiadają duże,
wygodne do trzymania ucho. Kubki są dostępne w dwóch rozmiarach:
standardowym oraz MAX o dużej pojemności. Do wykonania projektu służy
odpowiedni szablon dostępny na stronie grawerton.pl.

pole zadruku:
20 x 12,1 cm

1 szt.
24 szt./kart.

wys.: 15,1 cm, śr.: 6 cm / 8 cm
poj.: 500 ml

LATTE MAX: 801105
LATTE: 801106

█ Filiżanka JAVA w komplecie ze spodkiem i łyżeczką
Praktyczny i elegancki zestaw ﬁliżanek do sublimacji. Do każdej ﬁliżanki dołączone
są talerzyk i łyżeczka. W opakowaniu znajduje się 6 kompletów.
indeks: 811140
wys.: 5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 150 ml

pole zadruku:
18 x 4,7 cm

6 szt./kpl.
6 kpl./kart.

indeks: 811139
1 szt./op.
48 szt./kart.

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

Elegancka ﬁliżanka do nadruku ze wzmocnioną powłoką
De Lux, odporna na mycie w zmywarkach. Każda ﬁliżanka
zapakowana jest w osobny biały kartonik.
pole zadruku:
17 x 7,1 cm

ie

Filiżanka JAVA wraz ze spodkiem i łyżeczką
składa się na bardzo subtelny,
a zarazem praktyczny zestaw.
Odporna na mycie w zmywarkach
ﬁliżanka MINI De Lux przypadnie
do gustu wszystkim tym, którzy
cenią w swoim otoczeniu styl
i elegancję. Ekskluzywny
charakter tych produktów
powoduje, że najlepiej pasują
do nich projekty złożone
z elementów tekstowych
i graﬁcznych. Podobnie jak kubki
z serii FINO, doskonale sprawdzą
się zarówno w domu, jak również
w roli ﬁrmowego upominku lub gadżetu
reklamowego.

█ Filiżanka biała MINI DE LUX

wys.: 7,1 cm, śr.: 7 cm
poj.: 200 ml
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█ Kubki białe FINO DE LUX i FINO RONDA DE LUX
Kubki Fino De Lux i Fino Ronda De Lux to dwie wyjątkowe propozycje,
uzupełniające bogatą ofertę kubków do nadruku. Zmniejszona
średnica i zwiększona wysokość sprawiają, że wyglądają one smukło
i elegancko. Kształt uszka powoduje, że są bardzo wygodne
do trzymania. W kubku Fino De Lux brzegi są proste, a w kubku
Fino Ronda De Lux delikatnie zaokrąglone i rozchylone na zewnątrz.
Podobnie jak w innych kubkach z serii De Lux, nadruk na kubkach
jest w pełni odporny na mycie w zmywarce.
FINO DE LUX, indeks: 811211
wys.: 10,5 cm, śr.: 7,3 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
16 x 10,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

FINO RONDA DE LUX, indeks: 811212
wys.: 10,5 cm, śr.: 7,3 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
16 x 7 cm

1 szt.
36 szt./kart.
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█ Kubek biały z kolorowym wnętrzem
Kubek biały z kolorowym wnętrzem. Czysta biel kubka pozwala na idealne
odwzorowanie nadruku, a kolorowe wnętrze podkreśla kolorystykę
nadrukowanego zdjęcia lub graﬁki. Dziewięć kolorów do wyboru.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.
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Kubek z wnętrzem w kolorze
jasnoniebieskim: 811120

811115
czarny

811116
żółty

811120
jasnoniebieski

811117
pomarańczowy

811121
granatowy

811122
jasnozielony

811118
czerwony

811119
różowy

Kubki z kolorowym wnętrzem są coraz częściej zamawiane przez
Klientów, którzy chcą urozmaicić swoją ofertę. W naszym katalogu
znajdują się zarówno klasyczne kubki białe z kolorowym wnętrzem,
kubki z kolorowym wnętrzem i rantem, kubki z kolorowym wnętrzem
i uszkiem (w rozmiarze klasycznym lub powiększonym MEGALO) jak
również ciekawie wyproﬁlowane kubki KAZO z dodatkową kolorową
łyżeczką. Bogaty wybór kolorów obejmujący wszystkie kolory
podstawowe pozwala łatwo dopasować rodzaj wykończenia
do zdjęcia, graﬁki lub logo.

811123
zielony

NOWOŚĆ
█ Kubek biały z kolorowym uszkiem i rantem ETI
Kubek biały z kolorowym uszkiem i rantem
dostępny w 3 kolorach
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811170
czarny

811174
różowy
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WYBIERZ
SWÓJ KOLOR

811171
żółty

█ Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem
Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem dostępny w 6 kolorach.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811149

811144

czarny

żółty

811147
różówy

NOWOŚĆ
█ Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem MEGALO
Kubek biały z kolorowym wnętrzem i uszkiem o dużej pojemności
(450 ml). Duże ucho sprawia, że jest bardzo wygodny do trzymania
a lekkie zaoblenie denka nadaje mu delikatniejszego wyglądu.
wys.: 12 cm, śr.: 8,5 cm
poj.: 450 ml

pole zadruku:
20 x 12 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811145

811143

jasnozielony

jasnoniebieski

Kubek z wnętrzem i uszkiem w kolorze żółtym: 811144
oraz niebieskim: 811143

811168

811165

czerwony

czarny

811167

811169

jasnozielony

różówy

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

811146
czerwony

811166
jasnoniebieski

9

█ Kubki białe KAZO DE LUX
Biały kubek do nadruku z kolorowym wnętrzem. Kolorowe jest
również uszko oraz znajdująca się w zestawie łyżeczka.
Kubek jest odporny na mycie w zmywarce. Dostępny w 5 kolorach.
wys.: 10 cm, śr.: 8,2 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 4 cm

1 szt.
36 szt./kart.

Kubek pod kolor projektu!
Szeroka gama kolorów wykończeń kubków pozwala
na znalezienie kubka, który podkreśli kolorystykę
nadrukowanego zdjęcia, lub idealnie dopasuje
się do wybranej graﬁki lub logo. Aby precyzyjniej
dobrać kolor kubka, polecamy skorzystać z tabeli
kolorystycznej PANTONETM (strona 11).

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

KUBKI MAGICZNE
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Kubek magiczny do nadruku to produkt dla Klientów szukających czegoś
wyjątkowego. Wykonuje się go tak samo, jak każdy inny rodzaj kubka.
Kiedy kubek jest zimny, specjalna powłoka zachowuje kolor, kryjąc
znajdujące się na kubku zdjęcie lub tekst. Kiedy kubek zostanie
napełniony gorącym napojem, powłoka staje się przezroczysta, stopniowo
odsłaniając zadrukowane pole.

811124

811126

811142

811125

811141

czarny

żółty

zielony

czerwony

niebieski

█ Kubek magiczny
Kubek magiczny (z powłoką odsłaniającą nadruk pod wpływem
temperatury) jest dostępny w 8 kolorach.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811150

811113

811154

811153

811110

811151

811111

811152

błyszczący czarny

matowy czarny

pomarańczowy

ciemnoczerwony

magenta

zielony

turkusowy

niebieski

█ Kubek metaliczny
Kubek z metalizowaną, błyszczącą i mieniącą się powłoką.
Pozwala uzyskać niezwykle ciekawe, artystyczne efekty
nadruku. Dostępny w czterech kolorach.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

TM

PANTONE
NOWOŚĆ

811177
niebieski

COLOR GUIDE
Tabela przedstawia kolorystykę kubków z kolorowym wnętrzem,
wnętrzem i uszkiem, KAZO oraz magicznych w systemie PANTONETM.
Z uwagi na charakterystykę (m.in. błyszczącą powierzchnię)
materiałów ceramicznych, podane wartości mają charakter
przybliżony.

złoty

NOWOŚĆ
811176
ﬁoletowy

NOWOŚĆ
█ Kubek błyszczący złoty
Kubek do sublimacji z błyszczącą się, lustrzaną powłoką.
Dostępne kolory złoty i srebrny
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811179
srebrny

NOWOŚĆ

811178
złoty

█ Kubek OMBRE
Seria kubków OMBRE zachwyca mieniącym się, brokatowym wykończeniem.
Cechą szczególną jest kolorystyka kubka, płynnie przechodząca od jednego
koloru do drugiego, zapewniając efekt "ombre".
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811181

811182

niebiesko-różowy

niebiesko-srebrny

Kubek
Wnętrze czarne
Wnętrze żółte
Wnętrze pomarańczowe
Wnętrze czerwone
Wnętrze różowe
Wnętrze jasnoniebieskie
Wnętrze granatowe
Wnętrze jasnozielone
Wnętrze zielone
Wnętrze/uszko czarne
Wnętrze/uszko żółte
Wnętrze/uszko różowe
Wnętrze/uszko czerwone
Wnętrze/uszko jasnoniebieskie
Wnętrze/uszko jasnozielone
Magiczny czarny matowy
Magiczny czarny błyszczący
Magiczny pomarańczowy
Magiczny ciemnoczerwony
Magiczny magenta
Magiczny turkusowy
Magiczny niebieski
Magiczny zielony
KAZO żółty
KAZO niebieski
KAZO czerwony
KAZO zielony
MEGALO czerwony
MEGALO różowy

Indeks
811115
811116
811117
811118
811119
811120
811121
811122
811123
811149
811144
811147
811146
811143
811145
811113
811150
811154
811153
811110
811111
811152
811151
811126
811141
811125
811142
811168
811169

PantoneTM

MEGALO jasnozielony
MEGALO jasnoniebieski
MEGALO czarny

811167
811166
811165

367C
2391C

129C
166C
7620C
2043C
646C
2756C
2283C
626C

127C
2043C
7621C
2925C
2283C

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

811130

811129
srebrny

7417C
1936
235C
77146
541C
5535C
2002C
2117C
3546C
7742C
3546C
693C

-
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NA SPECJALNE
OKAZJE

█ Kubek z zadrukowanym wnętrzem i uszkiem
Dzięki kolorowym nadrukom wewnątrz oraz na uszku, kubki
są doskonałym pomysłem na specjalne okazje. Trzy wzory
do wyboru: LOVE, HAPPY BIRTHDAY i THANK YOU.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

811156
HAPPY BIRTHDAY

Klasyczne kubki to niezmiennie znane i lubiane produkty. Kiedy chcemy
podarować coś innego, w naszej ofercie znajdują się produkty, które
zaskoczą każdego. Kubek świecący w ciemności, kubek z tematycznie
zadrukowanym wnętrzem i uszkiem czy kubek dla fanów piłki nożnej
to coś, co zaskoczy i przyniesie radość każdemu!
█ Kubek z fosforyzującym okienkiem
Kubek biały z seledynowym okienkiem do nadruku. Okienko pokryte jest świecącą
w ciemności, fosforyzującą powłoką. Gdy zrobi się ciemno, nadruk będzie nadal
doskonale widoczny!

indeks: 811134

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

811163

1 szt.
36 szt./kart.

811155

THANK YOU

LOVE

█ Kufel ornamentowy DUO
█ Kubek z uchwytem PIŁKA NOŻNA
Biały, błyszczący kubek z uchwytem ozdobionym obracającą
się piłką nożną to wymarzony prezent dla każdego kibica.
indeks: 811131
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml
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pole zadruku:
20 x 9,5 cm

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

36 szt./kart.

Kufel do sublimacji o bardzo dużej pojemności, z wygodnym uchem do trzymania.
Posiada eleganckie, złocone wykończenie.
indeks: 811135
wys.: 15 cm, śr.: 9,5 cm
poj.: 450 ml

pole zadruku:
21 x 7 cm

1 szt.
36 szt./kart.

█ Kubek czarny z białym okienkiem
Kubek czarny (czarne jest również wnętrze) z białym okienkiem do nadruku.
Głęboka czerń podkreśla wyrazistość nadrukowanego na białym polu zdjęcia.
Produkt ten jest bardzo doceniany przez fotografów!
indeks: 811133
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.

█ Szkatułka drewniana z płytką ceramiczną do nadruku
Jedyne w swoim rodzaju pudełko do przechowywania drobiazgów, charakteryzujące się szlachetnym wykończeniem.
Wykonane jest z wysokiej jakości lakierowanego drewna, a w środku wyłożone miękkim materiałem. Na wieczku znajduje
się płytka ceramiczna do wykonania nadruku. Szkatułka zapakowana jest w biały kartonik. Dostępna w 3 kolorach.
wymiary szkatułki:
13,8 x 13,8 x 5,4 cm

płytka ceramiczna:
10,8 x 10,8 cm

1 szt./op.

816301

816303

zielona

brązowa

czarna

█ Biała skarbonka ceramiczna
Skarbonka do nadruku z denkiem posiadającym łatwą do wyjęcia
zatyczkę silikonową. Teraz oszczędzanie jest jeszcze przyjemniejsze!
indeks: 811203
wys.: 9 cm
śr.: 7,9 cm

pole zadruku:
20 x 9 cm

1 szt.
36 szt./kart.

█ Talerz do nadruku z rantem w kolorze złota
Talerz biały do nadruku ze złotym rantem. Dwa rozmiary w ofercie. Talerze do sublimacji
sprawdzą się doskonale jako elementy dekoracji wnętrz. W ekspozycji talerzy pomogą
dedykowane plastikowe podpórki.
śr. 20 cm, indeks: 811201

█ Komplet dwóch kubków AMOR DUO
Zestaw dwóch kubków z białym, błyszczącym wykończeniem, które tworzą dopasowaną
do siebie parę (jeden z nich posiada wcięcie umożliwiające ustawienie ich bliżej siebie).
Ucho każdego z nich jest w kształcie serca. Kubki AMOR DUO to idealny prezent dla każdej pary.
indeks: 811127
wys.: 9,3 cm, śr.: 8 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
20 x 9 cm

2 szt./kpl.
36 kpl./kart.

śr.: 20 cm

█ Kubek biały SERCE
Kubek biały do nadruku sublimacyjnego. Ucho kubka ma kształt połówki serca.
Drugą połówkę stanowi efektowne wcięcie. Kubek SERCE to idealny produkt
dla zakochanych!

pole zadruku:
śr.: 14 cm

6 szt./op.

pole zadruku:
śr.: 18 cm

3 szt./op.

PRODUKTY DO NADRUKU / CERAMIKA

816302

śr. 25 cm, indeks: 811202
śr.: 25 cm

indeks: 811128
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 300 ml

pole zadruku:
20 x 9,5 cm

1 szt.
36 szt./kart.
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SZKŁO DO NADRUKU, DRUKU UV
I GRAWEROWANIA

█ Kubek szroniony bezbarwny i trzy kubki szronione, kolorowe VERA.
Szklany, szroniony kubek od dawna cieszy się dużą popularnością. Teraz obok standardowego, bezbarwnego kubka
w ofercie pojawiły się kubki VERA w trzech dodatkowych kolorach z efektem ombre: czerwonym, różowym i żółtym.
wys.: 9,5 cm, śr.: 8 cm
poj.: 330 ml

pole zadruku:
20 x9,7cm

1 szt.
36 szt./kart.

NOWOŚĆ

816302

812033

bezbarwny

VERA różówy

PRODUKTY DO NADRUKU / SZKŁO

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

812032

812034

VERA czerwony

VERA żółty

█ Kufel szklany szroniony De Lux

█ Szklanka LATTE MAX

Przezroczysty kufel idealny na towarzyskie spotkania. Ciekawy uchwyt
o nietypowym kształcie jest nie tylko wygodny do trzymania, ale również
stanowi ozdobę kuﬂa. Kufel jest odporny na mycie w zmywarce.

Szklanka o stożkowym kształcie. Posiada białe, pokryte
poliestrem pole, na którym można wykonać nadruk. Dzięki
białemu podłożu nadruk zachowuje żywe i nasycone kolory.

indeks: 812002

indeks: 812003

wys.: 15 cm, śr.: 8 cm
poj.: 400 ml

pole zadruku:
20 x 12 cm

1 szt.
24 szt./kart.

wys.: 15 cm, śr.: 8 cm
poj.: 450 ml

pole zadruku:
szablon

1 szt./op.
24 szt./kart.

Produkty szklane, niezależnie od technologii nadruku niezmiennie
sprawiają wrażenie ekskluzywnych i eleganckich. Obok znajdujących się
od dawna w ofercie produktów do nadruku technologią sublimacji,
wprowadziliśmy nowość: precyzyjnie wykonane, masywne, pięknie
załamujące światło statuetki szklane. Wychodząc na przeciw
oczekiwaniom Klientów oraz różnym technologiom wykonywania nadruków
wprowadziliśmy zarówno serię statuetek do sublimacji (strona 15) jak
również serię do grawerowania i wykonywania nadruków technologią UV
(strona 36).

█ Ramka ze szkłem do nadruku
Elegancka, czarna, plastikowa ramka wraz ze szkłem do nadruku. Szkło pokryte jest
białą warstwą poliestru umożliwiającego uzyskanie głębokich barw nadrukowanego
zdjęcia. Każda ramka zapakowana jest w biały kartonik.
indeks: 812008
wys.: 12,7 cm
sz: 18,7 cm
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pole zadruku:
12,7 x 18,7 cm

1 szt./op.

NOWOŚĆ

STATUETKI SZKLANE DO SUBLIMACJI
Statuetki szklane to bardzo ekskluzywny, doskonale wykonany produkt klasy premium. W ofercie produktów do sublimacji znajduje
się seria PREMIO SUBLI. Statuetka pokryta jest białą powłoką poliestrową umożliwiającą wykonanie nadruku. W komplecie znajduje
się statuetka oraz przykręcana, szklana podstawka. Statuetki są dostępne w różnych kształtach, każdy z nich w dwóch rozmiarach.
Statuetki PREMIO SIMPLES są dodatkowo dostępne w dwóch różnych grubościach: 6 oraz 10 mm.
PREMIO SUBLI
SIMPLES 10 mm duża i mała

PREMIO SUBLI
RODA duża
PREMIO SUBLI
SIMPLES 6 mm duża i mała

PREMIO SUBLI
RODA mała

PRODUKTY DO NADRUKU / SZKŁO

PREMIO SUBLI
SIMPLES 10 mm

PREMIO SUBLI
TULIP duża

PREMIO SUBLI
CUDO duża
PREMIO SUBLI
CUDO mała

PREMIO SUBLI
TULIP mała

*Wysokość bez podstawki. Wysokość z podstawką +10 mm.

STATUETKI
SZKLANE
STATUETKI DO GRAWEROWANIA
I NADRUKU UV PREMIO - STRONA 36
15

PRODUKTY DO NADRUKU / KAMIEŃ

Fotogranit Kwadrat: 815605
Fotogranit Łuk: 815607

FOTOGRANITY
Fotogranity są wykonane z twardego kamienia pokrytego warstwą
poliestru do nadruku. Ciekawe wykończenie krawędzi nadaje
im surowy i oryginalny wygląd. Dostępne aż w dziewięciu różnych
rozmiarach i kształtach (oferta fotogranitów jest stale rozw ana
- pełna lista dostępnych wzorów zawsze na stronie grawerton.pl) .
W zestawie z fotogranitem znajdują się również dwie plastikowe
podstawki. Każdy fotogranit jest zapakowany w osobny biały kartonik.

Fotogranit Fala: 815608

DOSTĘPNE WZORY I ROZMIARY

Fotogranit Prostokąt: 815601
Fotogranit Serce: 815609
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Fotogranit

Wymiary

Indeks

Prostokąt
Prostokąt
Prostokąt
Kwadrat
Kwadrat
Łuk
Łuk
Fala
Serce

12 x 22 cm
15 x 20 cm
20 x 30 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
15 x 15 cm
20 x 20 cm
19 x 20 cm
20 x 20 cm

815601
815604
815606
815602
815605
815603
815607
815608
815609

Poznaj wszystkie serie

blach Grawerton
Znając różnorodność zastosowań blach aluminiowych stale
rozszerzamy ofertę, proponując blachy dopasowane technologicznie
i ekonomicznie do potrzeb naszych Klientów.

Seria e-PLATINUM

Seria PLATINUM

Seria GRAVIA

EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE

BESTSELLER

DO GRAWEROWANIA

Seria e-Platinum jest skierowana do
Klientów poszukujących najbardziej
ekonomicznych rozwiązań. Grafika
wektorowa, jak również elementy
tekstowe są odwzorowane na wysokim
poziomie, przy zachowaniu niskich
kosztów produkcji. Klientom oczekującym
jeszcze lepszej reprodukcji barw oraz
fotografii proponujemy natomiast blachę
ze standardowej serii Platinum.

Seria Platinum to podstawa naszej oferty.
Standardowa grubość oraz liczba warstw
poliestrowych sprawiają, że najlepiej
sprawdza się w tradycyjnych zastosowaniach,
gdzie potrzebna jest zarówno odpowiednia
reprodukcja kolorowych obrazów (w tym
zdjęć), jak i wysoka rozdzielczość liter czy też
drobnych elementów wektorowych.
To najpopularniejsza wśród wszystkich serii
blach z naszej oferty.

Uzupełnieniem oferty blach do nadruku
technologią sublimacji jest blacha do
grawerowania z serii Gravia.
Więcej informacji znajduje się w sekcji
produktów do grawerowania na stronie 36.

grubość blachy:

0,4 mm

rozmiar arkusza:

grubość blachy:

300x600 mm

0,5 mm

rozmiar arkusza:

grubość blachy:

rozmiar arkusza:

305x610 mm

0,5 mm

305x610 mm

Materiały aluminiowe i metalowe Grawerton do nadruku
sublimacyjnego są efektem wieloletnich doświadczeń,
testów oraz poszukiwań najlepszych dostępnych na rynku
rozwiązań. Ścisła współpraca z producentami już
na etapie ich projektowania, pozwala nam oferować
materiały o najwyższej dostępnej jakości oraz
powtarzalnej specyfikacji. Odpowiednio dobrana grubość
blachy oraz grubość i równomierność warstwy poliestru,
którą jest pokryta, gwarantują doskonałe rezultaty
nadruku przy powtarzalnych parametrach transferu.

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

DOPASOWANE
DO POTRZEB
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PLATINUM

█ Blacha aluminiowa w arkuszach - seria PLATINUM

Najpopularniejszy rodzaj blachy w ofercie. Dzięki wysokiej jakości uzyskiwanych
nadruków oraz bogatej palecie kolorów i wykończeń (błysk, mat, półmat, metaliczny)
jest najbardziej uniwersalnym wyborem do bardzo szerokiego zakresu zastosowań.
Dzięki kombinacji kolorów i wykończeń pozwala dobrać odpowiednią blachę
do każdego projektu.

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

wymiary arkusza: 305 x 610 mm
grubość: 0,5 mm
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series

1 szt.
50 szt./karton

813101

813135

813104

813105

nr 16
półmatowa złota klasyczna

nr 60
satynowa złota

nr 19
matowa złota ciemna

nr 20
półmatowa srebrna klasyczna

WZORNIK
BLACH ALUMINIOWYCH
813106

813107

813108

813136

nr 21
matowa srebrna metaliczna

nr 22
półmatowa brązowa

nr 23
półmatowa biała

nr 61
matowa biała

813109

813110

81312

nr 24
błyszcząca złota

nr 25
błyszcząca złota ciemna

nr 46
błyszcząca srebrna

Nawet najlepiej wykonane zdjęcie nie jest w stanie oddać w pełni koloru,
struktury oraz stopnia odbijania światła przez blachę. Skontaktuj się
z nami, a dostarczymy Ci najnowszy, zawierający wszystkie obecne
w ofercie modele, wzornik blach Grawerton!

█ Blacha aluminiowa z serii PLATINUM w formatach

█ Blacha aluminiowa z serii PLATINUM - krążki

Ten najpopularniejszy rodzaj blachy w ofercie proponujemy w gotowych,
pociętych do konkretnych rozmiarów formatach. Są one dopasowane
do najczęściej wybieranych przez Klientów podkładów MDF.

Blacha PLATINUM pocięta na krążki w trzech wielkościach. Najpopularniejsze
są krążki o śr. 50 mm często wykorzystywane do wykonywania medali (s. 43).
Odpowiedni proces wycinania zapewnia gładkie krawędzie.

wymiary: 4 formaty
grubość: 0,5 mm

10 szt./op.

średnica: 3 formaty
grubość: 0,5 mm

50 szt./op.

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA
BŁYSZCZĄCA ZŁOTA JASNA

Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813401
813402
813403

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

BŁYSZCZĄCA ZŁOTA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

PÓŁMATOWA ZŁOTA KLASYCZNA
Format
Format L
Format M
Format N
Format O

Wymiary formatki
10,8 x 16 cm
15,2 x 20,5 cm
15,2 x 23 cm
23 x 30,5 cm

Indeks
813201
813202
813203
813204

Indeks
813404
813405
813406

MATOWA SREBRNA KLASYCZNA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813407
813408
813409

BŁYSZCZĄCA ZŁOTA JASNA
Format
Format L
Format M
Format N
Format O

Wymiary formatki
10,8 x 16 cm
15,2 x 20,5 cm
15,2 x 23 cm
23 x 30,5 cm

Indeks
813205
813206
813207
813208

█ Blacha aluminiowa z serii PLATINUM - tarcze
Blacha aluminiowa z serii PLATINUM dopasowana kształtem
do znajdujacych się w ofercie Grawerton podkładów MDF
w kształcie tarczy.
wymiary: 3 formaty
grubość: 0,5 mm

1 szt./op.

BŁYSZCZĄCA SREBRNA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813410
813411
813412

PÓŁMATOWA BRĄZOWA
Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813413
813414
813415

PÓŁMATOWA BIAŁA
813301 I wzór 561
813302 I wzór 562
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813303 I wzór 642

Średnica
25 mm
38 mm
50 mm

Indeks
813416
813417
813418

OBRÓBKA ALUMINIUM

Podczas pracy z blachami aluminiowymi niezbędne są akcesoria do ich
obróbki. Gilotyna do metalu umożliwia przycięcie arkusza
do odpowiednich rozmiarów, dzięki zaokrąglaczowi do metalu można
nadać narożnikom jeden z kilku typów zaokrągleń i wcięć. Ciekawym
rozwiązaniem jest również giętarka do aluminium. Dzięki niej można
nadać zadrukowanemu arkuszowi łukowy kształt, dzięki czemu staje
się on gotowym produktem bez użycia podkładu MDF. Blacha Grawerton
może być też samodzielnie cięta we frezarce, co umożliwia uzyskanie
dowolnego kształtu. Wszystkie akcesoria do aluminium znajdują
się w tym katalogu na stronie 44.

NOWOŚĆ
█ Kubek emaliowany ze srebrnym rantem
Kubki emaliowane zdobyły ogromną popularność na rynku.
Stale rozszerzamy gamę kolorystyczną: obok kubka białego
w ofercie znajdują się również kubki w kolorze czerwonym,
różowym i niebieskim.
wys.: 8 cm, śr.: 7,8 cm
poj.: 200 ml

pole zadruku:
18 x 5 cm

1 szt. w kartoniku
48 szt./karton

813511
czerwony

813512

NOWOŚĆ
█ Kubek emaliowany z czarnym rantem
Kubek z zaokrąglonym, czarnym rantem. Kubek
pakowany jest w osobny biały kartonik.
wys.: 8 cm, śr.: 7,8 cm
poj.: 200 ml

pole zadruku:
18 x 5cm

1 szt. w kartoniku
48 szt./karton

813503

813513

biały

różowy

KUBKI EMALIOWANE
Kubki emaliowane doskonale wpasowały się w powracającą modę
na stylistykę „retro”. Najlepiej prezentuje się na nich grafika
wektorowa - ciekawa grafika lub elementy typograficzne. Kubki
są dostępne w kilku kolorach i sposobach wykończenia rantu.
Oferta kubków jest stale rozszerzana - zapraszamy na stronę
grawerton.pl aby poznać wszystkie dostępne wzory.

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

niebieski

813509
czarny rant
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BUTELKI I KUBKI TERMICZNE

Butelki termiczne okazały się produktami, które od początku zdobyły
serca Klientów i stały się prawdziwym hitem. Są one niezwykle
praktycznym produktem dla każdego. Znakomicie utrzymują przez długi
czas zarówno niską temperaturę chłodnych napojów, jak i wysoką
na przykład kawy. Dzięki temu są atrakcyjne zarówno dla dzieci
i młodzieży, jak i dorosłych. Oferta butelek termicznych jest przez nas
stale rozszerzana. Zapraszamy na stronę grawerton.pl aby być
na bieżąco z dostępnymi modelami.

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

█ Butelka termiczna TERMA EKO

█ Termos ze stali nierdzewnej, biały

Biała butelka z bambusową zakrętką. Dzięki próżniowym
ściankom, bardzo dobrze trzyma temperaturę napoju (niską
lub wysoką). Każda butelka jest pakowana w biały kartonik.

Doskonale utrzymujący zarówno wysokie, jak i niskie
temperatury. Wygodny i dokładnie wykonany mechanizm
zamknięcia termosu gwarantuje jego szczelność.

indeks: 813518

indeks: 813527

wys.: 22 cm, śr.: 7 cm
poj.: 500 ml

pole zadruku:
18 x 15 cm

1 szt.
w kartoniku

wys.: 22 cm, śr.: 6,5 cm
poj.: 500 ml

pole zadruku:
cały produkt

1 szt.
w kartoniku

NOWOŚĆ
█ Butelki termiczne TERMA
813517
TERMA, 500 ml,
srebrna

813516

Metalowe butelki z metalową, srebrną zakrętką.
Dzięki próżniowym ściankom bardzo dobrze utrzymuje
temperaturę napojów. Butelka jest dostępna w dwóch
pojemnościach: 350 ml (biała) oraz 500 ml (biała,
srebrna, niebieska oraz różowa).

TERMA, 500 ml,
różowa

butelka o pojemności 350 ml
wys.: 21 cm, śr.: 7 cm
poj.: 350 ml

pole zadruku:
17 x 11 cm

1 szt.
w kartoniku

pole zadruku:
17 x 11 cm

1 szt.
w kartoniku

butelki o pojemności 500 ml
wys.: 26 cm, śr.: 7 cm
poj.: 500 ml

813519
TERMA, 350 ml,
biała

813514
500 ml, biała

813515
TERMA, 500 ml,
niebieska
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█ Kubek termiczny z białym okienkiem do nadruku oraz
kubki termiczne, kolorowe ITER
Kubek termiczny z okienkiem do nadruku jest produktem cieszącym się
od wielu lat dużą popularnością. Wieczko posiada wygodne i szczelne
zamknięcie. Kubek doskonale utrzymuje ciepło napojów. W tym roku
rozszerzyliśmy ofertę o kubki termiczne ITER w kolorach srebrnym, różowym
i zielonym. Kubki ITER nie posiadają okienka do nadruku - nadruk
sublimacyjny można wykonywać na całej powierzchni kubka (za wyjątkiem
obłych powierzchni). Wszystkie kubki sprzedawany są w białym kartoniku.
wys.: 14,5 cm, śr.: 8,2 cm
poj.: 500 ml

pole zadruku:
z okienkiem: 21 x8 cm
ITER: cały produkt

813514
srebrny
z białym okienkiem

1 szt.
w kartoniku

█ Blaszka z magnesem LEMAN
Złota lub biała blaszka, a wraz z nią samoprzylepna taśma magnetyczna, pozwalają
na stworzenie niezwykle popularnych magnesów na lodówkę. W celu łatwego
przyklejenia taśmy do blaszki, polecamy ramkę do wykonywania magnesów.
Dwa rozmiary magnesów do wyboru. 5 sztuk w opakowaniu.
Wymiary
55x70 mm
65x95 mm

PÓŁMATOWY ZŁOTY
Indeks
813505
813506

Wymiary
55x70 mm
65x95 mm

Indeks
813507
813508

█ Ramka do magnesów LEMAN

Ramka pomaga w precyzyjnym
przyklejeniu magnesu do blaszki.
do magnesów 55 x 70 mm: 828301
do magnesów 65 x 95 mm: 828302

813253

813524

813525

ITER, różowy

ITER, zielony

ITER, srebrny

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

PRODUKTY DO NADRUKU / ALUMINIUM

PÓŁMATOWY ZŁOTY

█ Magnes na lodówkę
Duży, metalowy otwieracz do kapsli
z magnesem przeznaczony do nadruku
sublimacyjnego. Otwieracz może być
umieszczony np. na drzwiach lodówki.
indeks: 813522
wys.: 20,5 cm, sz.: 12,9 cm
gr: 2 mm
1 szt. / op.

NOWOŚĆ

pole zadruku:
płaska powierzchnia
produktu

█ Otwieracz IGO
Metalowy otwieracz do kapsli przeznaczony do nadruku
sublimacyjnego. Dostępne dwa kształty.
z zaokrąglonymi rogami: 813521
wys.: 70 mm, sz.: 38 mm
gr: 1,5 mm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt.
w kartoniku

pole zadruku:
cały produkt

1 szt.
w kartoniku

prostokątny: 813522
wys.: 69 mm, sz.: 49 mm
gr: 1,5 mm
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SERIA KOSZULEK
MAIA AKTIV
█ Koszulki do sublimacji MAIA AKTIV
Koszulki MAIA AKTIV wykonane są ze specjalnej, znanej z odzieży dla sportowców, odmiany
materiału TEXGRAW. Dzięki swojej strukturze łatwo odprowadza wilgoć i zapewnia
komfortowe użytkowanie podczas aktywności ﬁzycznej. Elastyczny materiał zachowuje
fason nawet po długim czasie użytkowania. W naszej ofercie znajdują się koszulki zarówno
o kroju damskim, jak i męskim. Gramatura koszulki 160g/m2

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

Damska koszulka MAIA AKTIV
Mocno wytaliowany krój doskonale dopasowuje się do sylwetki, a krótsze rękawki
i głębiej wcięty dekolt sprawiają, że koszulka ma nowoczesny, modny wygląd.
Dostępna w trzech rozmiarach.
rozmiar: S I 814128
rozmiar: M I 814129
rozmiar: L I 814130

Męska koszulka MAIA AKTIV
Koszulka ma dopasowany do sylwetki krój, dzięki czemu wygląda nowocześnie
i atrakcyjnie. Koszulka posiada wszystkie zalety płynące z użytego materiału
AKTIV i jest dostępna w pięciu rozmiarach.
rozmiar: S I 814131
rozmiar: M I 814132
rozmiar: L I 814133
rozmiar: XL I 814134
rozmiar: XXL I 814135

MAIA AKTIV MĘSKA
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SERIA KOSZULEK
MAIA 200

SERIA KOSZULEK
MAIA JUNIOR

█ Koszulki do sublimacji 200

█ Koszulki do sublimacji MAIA JUNIOR

Koszulki MAIA 200 swoją nazwę zawdzięczają zwiększonej do 200g/m2 gramaturze
materiału, z którego są uszyte. Grubszy materiał sprawia, że koszulka nie prześwituje
a nadrukowane projekty zachowują głębsze kolory. Koszulki są dostępne w wersji
damskiej oraz męskiej.

Koszulki MAIA JUNIOR są uszyte z myślą o młodszych użytkownikach. Uniwersalny
krój sprawia, że pasują one zarówno dziewczynkom, jak i chłopcom. Wykonane
z materiału TEXGRAW o gramaturze 200 g/m² doskonale nadają się do nadruku
sublimacyjnego. Koszulki są dostępne w trzech rozmiarach.
rozmiar: M I 814101
rozmiar: L I 814102
rozmiar: XL I 814103

Damska koszulka MAIA 200

koszulek Grawerton

c
d

a
b

Męska koszulka MAIA 200
Dopasowany do sylwetki krój koszulki i dobrze kryjący dzięki swojej dużej
gramaturze materiał sprawiają, że jest to popularny wybór wśród koszulek
do sublimacji dla mężczyzn.
rozmiar: S I 814139
rozmiar: M I 814140
rozmiar: L I 814141
rozmiar: XL I 814142
rozmiar: XXL I 814143

ZESTAWIENIE
ROZMIARÓW
Koszulka
a
b
MAIA AKTIV
Damska S
Damska M
Damska L
Męska S
Męska M
Męska L
Męska XL
Męska XXL

MAIA 200
Damska S
Damska M
Damska L
Męska S
Męska M
Męska L
Męska XL

Męska XXL

c

d

55
56
58
61
64
65
66
67

38
42
43
48
50
51
54
57

15
16
17
18
19
20
21
22

14
15
16
16
17
19
20
20

a
55
56
57
59
63
65
66
67

b
38
40
42
45
49
51
54
57

c
14
17
17
18
20
20
21
22

d
14
15

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

Podobnie jak w damskiej koszulce MAIA AKTIV, mocno wytaliowany krój
doskonale dopasowuje się do sylwetki, a struktura materiału, z którego jest
wykonana sprawia, że koszulka doskonale nadaje się do codziennego użytku.
rozmiar: S I 814136
rozmiar: M I 814137
rozmiar: L I 814138
rozmiar: XL I 814144

Tabela rozmiarów
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16
17
18
19
20

MAIA JUNIOR
27
Unisex M
45
35
11
28
Unisex L
47
37
12
Unisex XL
49
40
28
13
Wszystkie wymiary podane są w przybliżeniu.
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TORBY NA RAMIĘ

█ Torba MOON
Torba z długimi uszami, wykonana z materiału o grubym splocie.
Dostępna w dwóch wariantach: kremowa z kremowymi uszami oraz
biała z czarnymi uszami.

Torby na ramię to niezwykle praktyczne produkty, które doskonale
sprawdzą się w codziennym użytkowaniu. Są wykonane z wytrzymałego,
łatwego do utrzymania w czystości materiału i posiadają odpinaną klapkę
do wykonania nadruku. Zarówno mała, jak i duża torba posiada pasek
o regulowanej długości, dzięki czemu może być użytkowana przez osoby
o różnym wzroście.

MOON, kremowa z kremowymi uszami, indeks: 814210
wys.: 40 cm, sz.: 40 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt.

MOON, biała z czarnymi uszami, indeks: 814209
wys.: 40 cm, sz.: 40 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt.

█ Mała torba na ramię
Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia
klapa jest zapinana na wygodny rzep. Regulowana długość paska.
indeks: 814204

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

wys.: 19 cm
sz: 17 cm

█ Torba biała EKO
Wygodna i praktyczna biała torba na zakupy. Aplikacja na torbie
może być doskonałą reklamą sklepu lub ﬁrmy. Mocny materiał
i dokładne wykończenie zapewniają dużą wytrzymałość torby.
indeks: 814201
wys.: 40 cm (bez uszu)
sz.: 38 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

814210

1 szt./op.

814209

MOON, kremowa

MOON, biała

█ Torby białe INKOP i INKOP INTRA
Torby z serii INKOP są popularnym gadżetem zarówno wśród Klientów
indywidualnych, jak również ﬁrm, które wykorzystują je jako popularny
gadżet reklamowy. Torby wykonane są z miękkiego, wytrzymałego
i łatwego w praniu materiału. Torba występuje w dwóch wariantach:
standardowym INKOP oraz z długimi rączkami INKOP INTRA.
wys.: 40 cm (bez uszu)
sz.: 35 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Duża torba na ramię
Przednia klapa jest zapinana na wygodny rzep, a wewnętrzna
przegroda na zamek. Regulowana długość paska.
indeks: 814203
wys.: 30 cm
sz.: 30 cm

814202
INKOP
814206
INKOP INTRA
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pole zadruku:
19 x 17 cm

pole zadruku:
28 x 28 cm

1 szt./op.

█ Poszewka matowa jasiek
Wykonana z miękkiego, przyjemnego w dotyku, matowego materiału
poszewka, może być doskonałą ozdobą każdego wnętrza.

indeks: 814301

wys.: 37 cm
sz.: 37 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.
50 szt./karton

█ Poszewka pluszowa IDO

█ Poszewka matowa w kształcie serca

Wykonana z miękkiego, przyjemnego w dotyku, pluszowego materiału
poszewka, może być doskonałą ozdobą każdego wnętrza.

Poszewka w kształcie serca to doskonały pomysł
na prezent dla zakochanych!

indeks: 814302

indeks: 814305

indeks: 825003

wys.: 37 cm
sz.: 37 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.
50 szt./karton

wys.: 37 cm
sz.: 37 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.
50 szt./karton

wys.: 40 cm
sz.: 40 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.
50 szt./karton

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

█ Satynowa poszewka jasiek ATANI
Błyszczące, satynowe wykończenie idealnie podkreśla
nadrukowany wzór.
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█ Worek na kapcie SEK

█ Plecak ze sznurkami SAKO

Produkt skierowany głównie do młodszych użytkowników.
Starannie uszyty, z mocną, niebieską wstążką.

Biały worek/plecak z czarnymi sznurkami doskonale nadaje
się zarówno dla młodszych, jak i dorosłych użytkowników.

indeks: 814205

indeks: 814211

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

wys.: 42cm
sz: 36 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

wys.: 50 cm
sz: 37 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Brelok materiałowy PROSTOKĄT
Brelok to drobny, ale ciekawy i użyteczny gadżet.
W komplecie z brelokiem znajduje się metalowa zawieszka-kółko.
indeks: 815315
wys.: 2,5cm
sz: 12cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Plecak MILO

█ Śliniak z żółta lamówką
Produkt skierowany głównie do najmłodszych użytkowników.
Starannie uszyty, z mocną, żółtą lamówką.
indeks: 814501
wys.: 24cm
sz: 21 cm

pole zadruku:
cały produkt

Plecak posiada szelki o regulowanej długości, dzięki czemu będzie pasował osobom
o różnym wzroście. Workowaty kształt sprawia, że plecak mimo małego rozmiaru
jest bardzo pojemny. Z przodu znajduje się zamykana na suwak kieszonka.
Plecak dostępny jest w dwóch kolorach.
wys.: 24 cm, sz.: 15 cm

1 szt./op.
50 szt./kart.

pole zadruku:
15 x11 cm

1 szt.

█ Fartuszek kuchenny PINY
Fartuszek biały, matowy do sublimacji. Może służyć jako personalizowana
odzież kuchenna lub zabawny gadżet reklamowy. Każdy fartuszek zapakowany
jest w foliowy woreczek.
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814805

814806

beżowy

czarny

indeks: 814401
wys.: 73 cm, sz.: 59 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Miś z koszulką do nadruku BERI i BERI BROWN
Miś BERI to niezwykle popularny gadżet reklamowy! Koszulka, w którą ubrany
jest miś doskonale nadaje się do zadruku technologią sublimacji.
Jasnobeżowy i brązowy kolor do wyboru.
wys.: 19 cm, sz.: 19 cm

pole zadruku:
6 x 4 cm

1 szt./op.

818104

BERI

BERI BROWN

█ Ściereczka do okularów BOKI
Wykonana z miękkiego materiału, doskonale nadaje
się do czyszczenia wrażliwych na zarysowania przedmiotów,
takich jak okulary, smartfony czy tablety.
indeks: 814708

█ Proporczyki FLAGA i PROSTOKĄT

wys.: 17 cm, sz.: 518 cm

Proporczyki to produkty lubiane przez kibiców, kluby sportowe o
razurzędy i instytucje. W ofercie dostępne są dwa modele: FLAGA
i PROSTOKĄT, każdy z nich z białym lub czerwono-białym
wykończeniem.

pole zadruku:
cały produkt

10 szt./op.

PRODUKTY DO NADRUKU / TEKSTYLIA

818103

FLAGA
wys.: 20 cm, sz.: 12 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

PROSTOKĄT
wys.: 20 cm, sz.: 13 cm

814604
PROSTOKĄT, biały

814602
FLAGA, biały

814603

814601

PROSTOKĄT, czerwony

FLAGA, czerwony
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PRODUKTY DO NADRUKU / SERIA LINEN

PRODUKTY TEKSTYLNE
LINIA LINEN
Linia produktów z serii LINEN została stworzona w oparciu o niezwykle
ciekawy materiał. Tkanina wykonana jest w 100 procentach z poliestru,
zapewniając tym samym możliwość zadruku technologią sublimacji.
Jednocześnie odpowiedni splot włókien sprawia, że przypomina ona
wyglądem, kolorem i odczuciem w dotyku naturalny len. Z odpowiednią
grafiką (najlepiej sprawdzi się grafika wektorowa) pozwala to stworzyć
unikalne, niezwykle popularne współcześnie wzornictwo. W serii LINEN
każdy znajdzie produkt dla siebie! Poszewki w dwóch kształtach oraz
podkładka pod talerz doskonale wpasują się zarówno w nowoczesne jak
i tradycyjne wnętrza. Zapinana na zamek kosmetyczka spodoba się
każdej kobiecie. Wytrzymałe, pojemne torby to doskonała propozycja
dla Klientów indywidualnych jak również dla firm. Plecaki z serii LINEN
to uniwersalna propozycja - przypadną do gustu każdemu niezależnie
od płci i wieku. Seria LINEN to doskonałe uzupełnienie bogatej oferty
produktów do sublimacji Grawerton!

█ Poszewka jasiek z serii LINEN
Poszewka o klasycznym kształcie
i standardowych wymiarach.
indeks: 814901
wys.: 40 cm, sz.: 40 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Poszewka SERCE z serii LINEN
Poszewka w kształcie serca to idealny prezent
dla zakochanych
indeks: 814902
wys.: 44 cm, sz.: 38 cm

█ Kosmetyczka z serii LINEN
indeks: 814904
pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

Doskonałe zabezpieczenie mebli oraz niezwykle
stylowy dodatek do każdej jadalni.
indeks: 814903
wys.: 30 cm, sz.: 40 cm
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1 szt./op.

█ Podkładka pod talerz z serii LINEN

Pojemna kosmetyczka zapinana na zamek.
wys.: 20 cm, sz.: 30 cm

pole zadruku:
cały produkt

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

█ Plecak ze sznurkami z serii LINEN

█ Plecak z serii LINEN

Pojemny, wiązany na sznurki plecak.

Plecak z regulowanymi szelkami

indeks: 814905

indeks: 814906

wys.: 43 cm, sz.: 34 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

wys.: 34 cm, sz.: 34 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

PRODUKTY FILCOWE
LINIA FELT
NOWOŚĆ
Nowość w ofercie. Produkty z linii FELT wykonane są z wysokiej
jakości filcu, dzięki czemu są bardzo estetyczne i miłe w dotyku,
zapewniając jednocześnie bardzo dobre efekty nadruku. Duży
rozmiar teczek pozwala na umieszczenie w nich tabletu,
dokumentów lub małego laptopa.
█ Teczka szara, ze skórzanym wykończeniem FELT
Estetyczna i pojemna, zapinana na zamek, teczka FELT. Wykończenie
brązowymi elementami nadaje jej elegancji.

indeks: 815921

pole zadruku:
wys.: 16 cm, sz.: 33 cm

1 szt./op.

PRODUKTY DO NADRUKU / SERIA
TEKSTYLIA
FELT

wys.: 25 cm, sz.: 35 cm

█ Teczka biała FELT
█ Torba na zakupy z serii LINEN

█ Torba na zakupy z serii LINEN

Bardzo pojemna torba na zakupy.

Torba na ramię z czarnymi uszami i czarnymi elementami
wykończenia.

indeks: 814908
wys.: 42 cm, sz.: 38 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

indeks: 814907

wys.: 49 cm, sz.: 31 cm

pole zadruku:
cały produkt

Estetyczna i pojemna, zapinana na zatrzask,
teczka FELT.

indeks: 815920

wys.: 25 cm, sz.: 33 cm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.

1 szt./op.

█ Kosmetyczka z zamkiem szara FELT
Szara, zapinana na suwak, ﬁlcowa kosmetyczka FELT.

indeks: 815922

wys.: 17 cm,
sz.: 19 cm - 22 cm

pole zadruku:
cały produkt

6 szt./op.
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█ Podkładki FINA i GROSA

█ Podkładka LISA

Podkładki w standardowym rozmiarze i o klasycznym prostokątnym
kształcie. Podkładka FINA ma standardową grubość 3 mm, natomiast
podkładka GROSA ma grubość zwiększoną do 5 mm.

Podkładka o powiększonych wymiarach to doskonały
produkt dla wszystkich ceniących duży i wygodny
obszar roboczy.

FINA, indeks: 815703

LISA, indeks: 815706

wys.: 18 cm, śr.: 22 cm
gr.: 3 mm

pole zadruku:
cały produkt

5 szt./op.

pole zadruku:
cały produkt

5 szt./op.

wys.: 28 cm, śr.: 40 cm
gr.: 3 mm

GROSA, indeks: 815702

PRODUKTY DO NADRUKU / TWORZYWA SZTUCZNE

wys.: 18 cm, śr.: 22 cm
gr.: 5 mm

█ Portfelik dziecięcy NEO
Portfelik z polem do nadruku. Duża kieszeń zapinana jest na rzep,
a mała kieszonka z przodu na zamek. Dodatkowo z tyłu znajduje się
przezroczysta kieszonka na zamek. Portfelik posiada sznureczek
o długości 80 cm, dzięki czemu można zawiesić go na szyi lub
ramieniu. Portfelik jest dostępny w dwóch kolorach.
wys.: 10 cm, śr.: 12,5 cm

pole zadruku:
9,5 x 11,5 cm

1 szt./op.

815915

815914

różowoﬁoletowy

niebieskozielony

█ Portfel BOK
Skóropodobny portfel z wierzchnią stroną do nadruku.
Grzbiet portfela jest wykonany z zamszu. Wiele funkcjonalnych
przegródek wewnątrz. Portfel jest dostępny w dwóch
wariantach: damskim i męskim.
BOK damski, indeks: 815903
wys.: 10,5 cm, sz.: 18,5 cm
gr.: 2 cm

pole zadruku:
9 x 18 cm

1 szt./op.

pole zadruku:
9 x 12 cm

1 szt./op.

BOK męski, indeks: 815904
wys.: 10,5 cm, sz.: 12,5 cm
gr.: 2 cm
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pole zadruku:
cały produkt

5szt./op.

PODKŁADKI POD MYSZ
Podkładki z naszej oferty pakowane są po 5 sztuk w woreczki
zabezpieczające przed zabrudzeniem. Wierzchnia strona podkładek
wykonana jest z miłego w dotyku materiału, który pozwala uzyskać
doskonałe efekty wykonywanego nadruku, z zachowaniem bogatej
kolorystyki i szczegółowości. Spód wykonany jest z antypoślizgowej
gumy, co zapewnia wysoki komfort użytkowania.

█ Portfel UNIWERSALNY czarny

█ Notes MEMO

Materiałowy, czarny portfel z klapką do zadruku.
Klapka zapinana jest na zatrzask, a wewnętrzna kieszeń
na zamek.

Czarny notes z zamszowym grzbietem i okładką
do nadruku. Dostępny w dwóch rozmiarach notes
posiada miejsce na długopis.

indeks: 815910

MEMO, mały, indeks: 815803

wys.: 8,5 cm, sz.: 12 cm

pole zadruku:
12 x8 cm

1 szt./op.

wys.: 13 cm, sz.: 9 cm

pole zadruku:
11,5 x 9 cm

1 szt./op.

pole zadruku:
23,5 x 18 cm

1 szt./op.

BRELOKI POLIMEROWE
I PLASTIKOWE

Breloki oprócz funkcji spersonalizowanego dodatku do kluczy,
nadają się świetnie do oznaczania bagażu oraz przedmiotów
codziennego użytku.

MEMO, duży, indeks: 815804
wys.: 23,5 cm, sz.: 18 cm

█ Breloki polimerowe BB
Breloki polimerowe wykonane są z wysokogatunkowego materiału. Duża waga
i grubość (0,5 cm) dają poczucie solidności i wysokiej jakości. Breloki są matowe
i można je zadrukować dwustronnie. W komplecie znajduje się metalowa zawieszka.
prostokąt 4,8 x 6,8 cm, indeks: 815318
owal 4,8 x 6,8 cm, indeks: 815305
kółko śr. 3,9 cm, indeks: 815303

indeks: 815916
wys.: 13,7 cm, sz.: 21 cm

pole zadruku:
13,5 x 21 cm

█ Identyﬁkatory plastikowe UNISUB

█ Identyﬁkatory plastikowe UNISUB

Wykonane z wysokiej jakości plastiku o wykończeniu błyszczącym
lub matowym, w trzech standardowych rozmiarach, z zaokrąglonymi
narożnikami. Przeznaczone do jednostronnego nadruku.

Arkusze znajdują zastosowanie we wszelkiego rodzaju reklamach,
szyldach, tabliczkach i oznaczeniach. Występują w dwóch rodzajach
wykończenia: błyszczącym (do nadruku jedno i dwustronnego)
i matowym do nadruku jednostronnego. Płyta może być wycinana
na maszynach CNC co pozwala na uzyskanie indywidualnie
zaprojektowanych, niepowtarzalnych kształtów.

błyszczący 2,5 x 7,5 cm, indeks: 815201
błyszczący 3 x 7,5 cm, indeks: 815202
błyszczący 5 x 7,5 cm, indeks: 815203
matowy 2,5 x 7,5 cm, indeks: 815204
matowy 3 x 7,5 cm, indeks: 815205
matowy 5 x 7,5 cm, indeks: 815206

1 szt./op.

█ Breloki plastikowe UNISUB
Breloki wykonane z błyszczącego plastiku o grubości 2 mm. Brelok może być
zadrukowany dwustronnie. Do breloka można dokupić kulkowy łańcuszek
z zapięciem (indeks: 815319).
serce 6,4 x 6,4 cm, indeks: 815308
kwadrat 5,7 x 5,7 cm, indeks: 815310
prostokąt 3,2 x 7,6 cm, indeks: 815311
kółko śr. 6,3 cm, indeks: 815309

PRODUKTY
PRODUKTY
DO NADRUKU
DO NADRUKU
/ TWORZYWA
/ TEKSTYLIA
SZTUCZNE

█ Saszetka INKA
Czarna saszetka z białą klapką do sublimacji. Dwie kieszonki
zapinane są na zamek. Klapka w saszetce jest przyczepiona
na rzepy, dzięki czemu można ją odpiąć i łatwo wygrzać
w prasie transferowej.

błyszczący 2,5 x 7,5 cm, indeks: 815201
błyszczący 3 x 7,5 cm, indeks: 815202
błyszczący 5 x 7,5 cm, indeks: 815203
matowy 2,5 x 7,5 cm, indeks: 815204
matowy 3 x 7,5 cm, indeks: 815205
matowy 5 x 7,5 cm, indeks: 815206
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PODSTAWKI POD KUBEK

PUZZLE KARTONOWE
Kartonowe puzzle to lubiany i popularny produkt. Poszczególne elementy są precyzyjnie wycięte
i dobrze spasowane. Błyszczące wykończenie sprawia, że nadrukowane zdjęcia zachowują żywą
i naturalną kolorystykę. Puzzle są dostępne w różnych rozmiarach, z różną ilością elementów,
co pozwala na dopasowanie poziomu trudności do wieku. Wszystkie puzzle pakowane są po 5
sztuk w opakowaniu.

PRODUKTY DO NADRUKU / DREWNO I KARTON

DOSTĘPNE WZORY I ROZMIARY
Ilość elementów
Prostokąt
30Prostokąt
35Kwadrat
96Kwadrat
110 Łuk
192 Łuk
110 Fala
120

Wymiary 15 x 20 cm
19 x 24 cm20 x 30 cm
19x 28 cm 15 x 15 cm
19 x 28 cm20 x 20 cm
19 x 24 cm 15 x 15 cm
28,5 x 40,5 cm
20 x 20 cm
19,7 x 24,5 cm
19 x 20 cm
29 x 41 cm

Kształt
prostokąt
prostokąt
prostokąt
prostokąt
prostokąt
serce
prostokąt

815604 Indeks
815606 817105
815602 817102
815605 817101
815603 817103
815607 817104
815608 817106
817107

Podstawka pod kubek to drobny, ale niezwykle praktyczny element
dekoracyjny w każdym pomieszczeniu. Chroni ona powierzchnię mebli
przed zabrudzeniami i uszkodzeniami. W naszej ofercie posiadamy dwa
rodzaje podstawek. Wykonana z wysokiej jakości materiału pilśniowego
podstawka UNISUB, pokryta jest białą, błyszczącą powłoką do nadruku.
Zapewnia ona pięknie oddane, niezwykle żywe i nasycone kolory
nadrukowanego zdjęcia. Podstawka kartonowa sprawdzi się tam, gdzie
ważny jest niski koszt wykonania przy zachowaniu akceptowalnej jakości.
Podstawka z odpowiednim projektem to doskonały dodatek akcentujący
wystrój i styl pomieszczenia!

█ Pilśniowa podkładka pod kubek UNISUB
Wykonana z wysokiej jakości materiału pilśniowego, zapewnia doskonałe efekty nadruku.
indeks: 816201
wys.: 9 cm, sz.: 9 cm
gr.: 2 mm

pole zadruku:
cały produkt

1 szt./op.
40 szt./kart.

█ Kartonowa podstawka pod kubek
Podstawka pod kubek kartonowa błyszcząca do jednostronnego nadruku.
indeks: 817201
wys.: 8,5 cm, sz.: 8,5cm
gr.: 1,5 mm
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pole zadruku:
cały produkt

6 szt./op.

INSPIRACJE

DOWIEDZ SIĘ JAK ZAOFEROWAĆ SWOIM KLIENTOM
ATRAKCYJNA OFERTĘ.

Obok doskonałej jakości produktów niezwykle ważnym elementem
jest sam pomysł na ich wykonanie. Serdecznie zapraszamy
do odwiedzenia nas na imprezach targowych lub w naszym biurze,
gdzie zawsze znajdą Państwo wiele ciekawych inspiracji!
Na naszej stronie grawerton.pl znajdują się szablony pomocne
w wykonywaniu projektów. Zapisując się do biuletynu nie przeoczą
Państwo żadnej nowości i promocji! Nasz dział marketingu
pozostaje do Państwa dyspozycji, oferując zdjęcia produktów
do użycia na stronie internetowej, pomoc w przygotowaniu
ekspozycji produktów, jak również wzorniki i inne materiały
marketingowe.

PRODUKTY DOINSPIRACJE
NADRUKU / TEKSTYLIA
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BLACHA Z SERII GRAVIA
DO GRAWEROWANIA

STATUETKI SZKLANE DO GRAWEROWANIA
I DRUKU UV

Statuetki szklane do grawerowania i druku UV to bardzo ekskluzywny, doskonale
wykonany produkt klasy premium. W komplecie znajduje sie statuetka oraz przykręcana,
szklana podstawka. Statueki są dostępne w różnych kształtach, każdy z nich
w dwóch rozmiarach. Statuetki PREMIO SIMPLES są dodatkowo dostępne w dwóch
różnych grubościach: 6 oraz 10 mm.

Półmatowa czarna blacha do grawerowania. Pod czarną powłoką
znajduje się biała (nr 01) lub srebrna (nr 02) warstwa widoczna
po grawerowaniu. Umożliwia uzyskanie ciekawych, zdecydowanie
innych niż wykonanych technologią sublimacji efektów.
Gravia czarna/biała nr 01
indeks: 813137
Gravia czarna/srebrna nr 02
indeks: 813138

PRODUKTY DO GRAWEROWANIA I DRUKU UV

PREMIO
RODA duża i mała
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*Wysokość bez podstawki. Wysokość z podstawką +10 mm.
PREMIO
TULIP duża i mała
PREMIO
SIMPLES 10 mm duża i mała

PREMIO
CUBO duża i mała
PREMIO
SIMPLES 6 mm duża i mała

MASZYNKI DO WYKONYWANIA PRZYPINEK I MAGNESÓW
Kolejną, nową gałęzią produktów w ofercie są urządzenia (maszynki) i materiały do wykonywania
bardzo popularnych i chętnie wybieranych przez Klientów przypinek i magnesów.
Urządzenia są bardzo solidnie wykonane, a jednocześnie niezwykle łatwe w obsłudze.

PÓŁPRODUKTY
DO PRZYPINEK I MAGNESÓW

█ Maszynka do wykonywania przypinek
Urządzenie umożliwia wykonanie w łatwy sposób przypinek, breloków, otwieraczy, lusterek i wielu innych produktów.
Podstawa urządzenia jest uniwersalna i sprzedawana z wybraną formą. Dzięki możliwości montażu innych form,
maszynka może być wykorzystywana do produkcji przypinek o średnicach: 25, 37, 44, 58 mm.
wys.: 36 cm, sz.: 8 cm,
długość: 25 cm

waga: 7 kg

1 szt. wraz z jedną wybraną
formą do przypinek

█ Formy do przypinek

Wszystkie dostępne w ofercie przypinki i emblematy wykonuje
się wykorzystując zwykły wydruk (z drukarki atramentowej lub
laserowej) oraz odpowiednie półprodukty. Każdy pakiet zawiera
50 lub 100 kompletów służących do wykonania odpowiedniego
produktu. Półprodukty są ściśle dopasowane do odpowiednich
form sprawiając, że wykonywanie przypinek i magnesów jest
szybką i łatwą czynnością.

Formy umożliwiają wykonywanie przypinek o wybranej średnicy.
śr. 25 mm, indeks: 829101
śr. 37 mm, indeks: 829102
śr. 44 mm, indeks: 829103
śr. 58 mm, indeks: 829104

PRZYPINKI I MAGNESY

█ Maszynka do wykonywania magnesów
Urządzenie umożliwia wykonanie magnesów
o wymiarach 90 x 65 mm. Solidna konstrukcja
zapewnia długą i bezawaryjną eksploatację.
indeks: 891201
wys.: 40 cm, sz.: 10 cm
dł.: 35 cm

waga: 10 kg

█ Wycinak do przypinek
Wycinak wycinanie z wydruku kółek
o wybranej średnicy.
wycinak do przypinek o śr. 25 mm, indeks: 893101
wycinak do przypinek o śr. śr. 37 mm, indeks: 893102
wycinak do przypinek o śr. śr. 44 mm, indeks: 893103
wycinak do przypinek o śr. śr. 58 mm, indeks: 893104

█ Wycinak do magnesów
Ułatwia wycinanie wydruków do wykonania
magnesów 90 x 65 mm.
indeks: 893201
wys.: 28 cm, śr.: 40 cm
gr.: 3 mm

waga: 8 kg

1 szt./op.
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AKCESORIA I DODATKI

AKCESORIA

WSZYSTKO CO POTRZEBNE DO TWORZENIA
WYJĄTKOWYCH PRODUKTÓW
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AKCESORIA I DODATKI
DO PRODUKTÓW

Wiemy jak ważnym elementem oferty są odpowiednie akcesoria.
To one nadają produktom do nadruku ﬁnalną wartość i charakter.
Szeroka oferta podkładów drewnianych pozwala na tworzenie niezwykle
popularnych dyplomów. Do prezentacji dyplomu proponujemy eleganckie,
wykonane z drewna lub wysokiej jakości tworzywa, etui. Do akcesoriów
należą również medale wraz z całą związaną z nimi grupą produktów,
teczki do metalu i wiele innych. Osobną grupą akcesoriów są narzędzia
do obróbki aluminium - pozwalają one na nadanie arkuszom blachy
pożądanego wymiaru i kształtu. Wśród akcesoriów znajdują się również
elementy uzupełniające, takie jak kartonowe opakowania, plastikowe
podstawki, półprodukty do wykonywania identyﬁkatorów i inne.

█ Podkład MDF LEE
Podkład LEE to jeden z najbardziej podstawowych produktów
w naszej ofercie. Posiada półmatowe wykończenie oraz
ozdobny kształt rantu. Z tyłu podkładu znajdują się otwory
pozwalające na powieszenie dyplomu (w orientacji poziomej
lub pionowej). Podkład jest dostępny w ośmiu rozmiarach.

PODKŁADY Z SERII LEE
Wymiary
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267
x 330 mm)
Prostokąt
9x12" (228
x 305 mm)
Prostokąt
8x10" (203Kwadrat
x 254 mm)
7x9" (178 Kwadrat
x 228 mm)
6x8" (152 x 203
Łuk mm)
5x7" (127 x Łuk
178 mm)
4x6" (101 x Fala
152 mm)

Ekskluzywny podkład MDF wykończony w kolorze bordowym, lakierowany na wysoki
połysk. Jest to produkt skierowany do najbardziej wymagających Klientów.
Dostępny w trzech najpopularniejszych rozmiarach.

Szt./kart.
12
12
16
24
30
32
46
100

Podkłady MDF do metalu to jedne z podstawowych produktów
w naszej ofercie. Po przyklejeniu do podkładu zadrukowanej blachy
staje się on eleganckim dyplomem, który może zostać powieszony
na ścianie, postawiony (dzięki plastikowej podpórce) na półce lub
być zaprezentowany w eleganckim etui. Nasze podkłady wykonane
są z wysokiej jakości trwałego, odpornego na odkształcenia
materiału MDF. Podkłady wykończone są w sposób znakomicie
imitujący naturalne drewno i są dostępne w trzech wariantach:
klasycznym matowym LEE, ekskluzywnym, wykończonym na wysoki
połysk ROSA lub nowoczesnym, imitującym jasny dąb MALTA.
Podkłady wykończone w naturalny sposób posiadają otwory
pozwalające powiesić je na ścianie. Każdy podkład zapakowany jest
w ochronną piankę wraz z dodatkowym zabezpieczeniem
narożników. Do podkładów proponujemy ozdobne kartoniki (s. 45)
lub eleganckie, skóropodobne etui SAMETI (s. 41).

AKCESORIA / PODKŁADY

█ Podkład MDF ROSA

Indeks
821106
821114
15 x 20 cm
821105
20 x 30 cm
821104
15 x 15 cm
821103
20 x 20 cm
821102
15 x 15 cm
821113
20 x 20 cm
821101
19 x 20 cm

PODKŁADY MDF
DO DYPLOMÓW

PODKŁADY Z SERII ROSA
Wymiary
Prostokąt
9x12" (228
x 305 mm)
Prostokąt
8x10" (203Kwadrat
x 254 mm)
6x8" (152Kwadrat
x 203 mm)

Indeks
15 x 20 cm
821109
20 x 30 cm
821108
15 x 15 cm
821107
20 x 20 cm

Szt./kart.
16
24
32
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PODKŁADY Z SERII MALTA

█ Podkład MDF MALTA

AKCESORIA / PODKŁADY

Podkład MALTA to nowość wśród podkładów MDF w naszej ofercie.
Posiada półmatowe wykończenie w kolorze jasnego dębu oraz ozdobny
kształt rantu. Z tyłu podkładu znajdują się otwory pozwalające
na powieszenie dyplomu (w orientacji poziomej lub pionowej).

Indeks
821120
821119
821118
821117
821116
821115

Szt./kart.
12
16
24
30
32
100

█ Podkłady MDF do tarcz 561 oraz 562

█ Podkłady MDF HARDY do tarczy 642

█ Podkład do medalu S1 HARDY

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF. Podkład
z błyszczącym, lakierowanym wykończeniem. Dopasowany
kształtem do tarcz aluminiowych 561 lub 562 (s. 20).

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF, został
dodatkowo wzmocniony powłoką zapewniającą wysoką
odporność na zarysowania. Podkład dopasowany kształtem
do tarczy aluminiowej 642 (s. 20).

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF
podkład umożliwia wklejenie medalu,
zapewniając ich efektowną prezentację
(medale znajdują się na s. 43).

indeks: 821203

indeks: 821204

561, indeks: 821201
wys.: 15,5 cm, sz.: 19,7 cm
gr.: 1,8 cm

1 szt./op.

wys.: 20,9 cm, sz.: 16,5 cm
gr.: 1,5 cm

562, indeks: 821202
wys.: 18,4 cm, sz.: 22,2 cm
gr.: 1,8 cm
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Wymiary
12x15" (305 x 381 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

1 szt./op.

1 szt./op.

wys.: 18,5 cm, sz.: 12 cm

1 szt./op.

ETUI SAMETI
DO PODKŁADÓW

ETUI DO PODKŁADÓW SAMETI
Etui SAMETI jest znakomitym dodatkiem do dyplomów Grawerton. Na zewnątrz jest wykończone skóropodobnym tworzywem, a wewnątrz miękkim
materiałem. Na rogach znajdują się wzmocnienia w postaci okuć w kolorze złota. Etui jest dostępne w sześciu rozmiarach - każde z nich w orientacji
poziomej lub pionowej i czterech kolorach do wyboru.

Etui do podkładów z jednej strony doskonale zabezpieczają gotowe
dyplomy, a z drugiej stanowią elegancki dodatek, zwiększający
wartość dyplomu w oczach Klienta. Sprawdzają się również idealnie
w czasie ceremonii wręczania dyplomu. W ofercie Grawerton
znajdują się klasyczne, wykończone skóropodobnym materiałem
etui SAMETI (w czterech kolorach), etui do podkładów w kształcie
tarczy, jak również niezwykle etui przeznaczone do medali.

ETUI PIONOWE BORDOWE
Indeks
823124
823162
823123
823122
823121
823120
823153
823119

ETUI POZIOME BORDOWE
ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

Indeks
823106
823162
823105
823104
823103
823102
823156
823101

ETUI PIONOWE GRANATOWE
ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

Indeks
823130
823160
823129
823128
823127
823126
823154
823125

ETUI POZIOME GRANATOWE
ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

Indeks
823112
823163
823111
823110
823109
823108
823157
823107

AKCESORIA / PODKŁADY

ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

NOWOŚĆ

ETUI PIONOWE ZIELONE
ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

ETUI POZIOME ZIELONE
Indeks
823136
823135
823135
823134
823133
823132
823155
823131

ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

ETUI PIONOWE CZARNE
Indeks
823118
823164
823117
823116
823115
823114
823158
823113

ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

ETUI POZIOME CZARNE
Indeks
823152
823166
823150
823148
823143
823145
823165
823141

ETUI DO PODKŁADU
12x15" (305 x 381 mm)
10x13" (267 x 330 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
5x7" (127 x 178 mm)
4x6" (101 x 152 mm)

Indeks
823151
823167
823150
823147
823143
823146
823168
823142
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ETUI, PODKŁADY
I TECZKI

█ Etui do podkładu tarcza 642 HARDY
Wykonane z taką samą dbałością o szczegóły jak etui
do podkładów SAMETI ze wzmocnionymi narożnikami.
Dostępne w dwóch kolorach.
wys.: 20,9 cm, sz.: 16,5 cm
gr.: 4 cm

1 szt./op.

Obok oferty klasycznych podkładów MDF oraz przeznaczonych do nich
etui SAMETI, w ofercie Grawerton znajdują się również etui SAMETI
do podkładów w kształcie tarczy, teczki do blach aluminiowych, a także
popularną w ﬁrmach i urzędach podstawkę pod wizytówkę na biurko
(oraz opcjonalny, biały kartonik prezentowy do niej).

█ Drewniana podstawka pod wizytówkę
To popularny produkt skierowany głównie do ﬁrm i instytucji. Po naklejeniu zadrukowanej
blachy staje się elegancką wizytówką na biurko. Do wizytówki proponujemy dopasowany
kartonik (s. 45).
indeks: 821301

823202

wys.: 4 cm, sz.: 20 cm

AKCESORIA / ETUI I TECZKI

granatowe

823201
bordowe

█ Teczka do tabliczki aluminiowej
Pozwala na atrakcyjną prezentację zadrukowanej
blachy aluminiowej. Jest ciekawą alternatywą dla
dyplomu wykonanego z użyciem podkładu MDF.
Dostępna w trzech kolorach.
wys.: 30,5 cm, sz.: 22,5 cm
gr.: 1 cm

1 szt./op.

823403
zielona

823401
bordowa

823402
granatowa

DYPLOM
wykonany z zadrukowanej blachy nr 18
wklejonej w granatową teczkę do metalu
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6 szt./op.

MEDALE
I AKCESORIA

█ Podkład do medali
Wykonany z rzeźbionego, masywnego, metalowego odlewu z ornamentowym wykończeniem brzegów
i miejscem na umieszczenie aluminiowego krążka o średnicy 50 mm. Dostępny w trzech kolorach.
śr.: 7 cm
grubość.: 4 mm

pole na krążek:
5 cm

1 szt./op.

Medale oraz związane z nimi akcesoria to produkty, które cieszą
się dużą popularnością zarówno w klubach sportowych, jak również
u organizatorów różnego rodzaju imprez okolicznościowych.
W ofercie znajdują się dopasowane do aluminiowych krążków
podkłady do medali, eleganckie etui, drewniany podkład, jak
i dedykowane do podkładu etui.
822001

822002

822003

złoty

srebrny

brązowy

Eleganckie, dostępne w trzech kolorach etui SAMETI do prezentacji medalu.
Dopasowane do medali o średnicy 7 cm z naszej oferty
wys.: 11 cm, sz.: 10 cm
grubość.: 1 cm

pole na medal:
7 cm

1 szt./op.

823301

823302

823303

bordowe

granatowe

zielone

AKCESORIA / MEDALE I DODATKI DO MEDALI

█ Etui do medali SAMETI

█ Etui do podkładu S1 HARDY
Eleganckie etui do podkładu S1 Hardy do medali z oferty Grawerton
pozwala na efektowną prezentację tarczy wraz z medalem.
Dostępne w dwóch kolorach: granatowym i bordo.
wys.: 17 cm, sz.: 12 cm
gr.: 4 cm

1 szt./op.

823204
823203

granatowe

bordowe
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OBRÓBKA
ALUMINIUM

█ Gilotyna do aluminium
Gilotyna do metalu to profesjonalne narzędzie do cięcia blachy.
Zapewnia bardzo wysoką jakość cięcia i idealnie gładkie brzegi.
Najlepsze materiały i przemyślana konstrukcja gwarantują
długowieczność, prostotę obsługi i minimalizację czynności
konserwacyjnych. W zestawie znajduje się ogranicznik umożliwiający
seryjne wycinanie elementów o tych samych rozmiarach.

Profesjonalne narzędzia umożliwiają łatwą i precyzyjną obróbkę arkuszy
aluminiowych do sublimacji. Dzięki bardzo wysokiej jakości (spełniającym
profesjonalne standardy) materiałom oraz dużej precyzji wykonania,
zapewniają łatwą, wieloletnią i bezawaryjną eksploatację.

indeks: 828101
sz.: 40 cm, gł.: 60 cm
wys.: 20 cm

waga: 13 kg
(bez opakowania)

maks. dł. cięcia:
32 cm

NOWOŚĆ

█ Podstawa wykrojnika do narożników

AKCESORIA / OBRÓBKA ALUMINIUM

█ Gilotyna do aluminium

Wykrojnik pozwala na wykończenie narożników blachy. W zależności od wybranego elementu
wycinającego, narożnik można zaokrąglić lub nadać mu efektowne wcięcie. Do podstawy
wykrojnika oferujemy pięć różniących się kształtem i wielkością zaokrąglenia elementów
wycinających.

Ekonomiczna gilotyna do cięcia aluminium zapewniająca
równe i gładkie krawędzie. Gilotyna jest wyposażona w osłonkę
zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania. Gilotyna posiada
bardzo korzystny stosunek jakości do ceny.

indeks: 828201

indeks: 828103
sz.: 38 cm, gł.: 51 cm
wys.: 26 cm

waga: 13 kg
(bez opakowania)

wys.: 40 cm, gł.: 60 cm
wys.: 30 cm

maks. dł. cięcia:
31 cm

waga: 13 kg
(bez opakowania)

maks. dł. cięcia:
30,5 cm

█ Giętarka do aluminium
Giętarka pozwala na formowanie blach w różnorodne kształty.
Dzięki regulacji trzech rolek, można na niej zginać blachy
o różnej grubości. Rolki giętarki wyprodukowane są z precyzyjnie
szlifowanej i polerowanej stali. Przymocowane są do podstawy
za pomocą kół zębatych. Wysokość rolek jest regulowana
za pomocą pokręteł, dzięki czemu można obrabiać blachy
o różnej grubości oraz dowolnie zmieniać kąt zagięcia
blachy.
indeks: 828102
sz.: 58 cm, wys.: 18 cm

waga: 8 kg
(bez opakowania)

maks. sz. gięcia:
30 cm

█ Elementy wycinające
W ofercie jest dostępnych pięć rodzajów elementów wycinających
(podstawa wykrojnika i elementy wycinające są sprzedawane osobno)
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828202
Element 1/4R

828203
Element 1/8N

828205
Element 1/4S

828206
Element 1/8R

828204
Element 1/4N

█ Kartoniki do podkładów
Kartoniki do podkładów są eleganckim opakowaniem, a jednocześnie
zapewniają ochronę gotowych dyplomów w czasie transportu.
Złocenia z logo Grawerton nadają im subtelnego i ekskluzywnego
charakteru. Kartoniki są dostępne w sześciu rozmiarach odpowiednich
do podkładów LEE, ROSA, oraz MALTA z naszej oferty.

KARTONY DO PODKŁADÓW
Karton do podkładu
12x15" (305 x 381 mm)
9x12" (228 x 305 mm)
8x10" (203 x 254 mm)
7x9" (178 x 228 mm)
6x8" (152 x 203 mm)
4x6" (100 x 152 mm)

Indeks
824106
824105
824104
824103
824102
824101

Szt./op.
50
50
50
50
50
50

Eleganckie etui do statuetki, wykonane z wysokiej jakości kartonu z zamknięciem na magnes.
W środku wyłożone jest niebieskim materiałem. Wypełnienie pudełka stanowi zabezpieczenie
dla statuetki. Pasuje zarówno do statuetki Premio, jak i Premio Subli.

Wymiary

█ Zapięcie magnetyczne do identyﬁkatorów
Bezpieczne dla ubrań zapięcie magnetyczne
z taśmą samoprzylepną będące doskonałym
dodatkiem do plastikowych identyﬁkatorów.
indeks: 825302
wys.: 1,3 cm
sz.: 4,5 cm

10 szt./op.

indeks: 824301
wys.: 10,8 cm
sz.: 10,8 cm

ETUI DO STATUETEK
Etui do statuetki

Biały kartonik z okienkiem pasuje do wszystkich kubków o klasycznym
kształcie oraz do kubków Latte. Doskonale chroni kubek w czasie
transportu, jak również spełnia funkcję ciekawego opakowania prezentu.

Opakowania pełnią dwie ważne funkcje: zabezpieczają produkt
na czas transportu, a także zwiększają jego atrakcyjność
w oczach Klienta. Wśród pozostałych akcesoriów znajdują się
produkty przydatne do wykonywania identyﬁkatorów, jak również
pomocne przy wykonywaniu transferów.

AKCESORIA
PRODUKTY
/ OPAKOWANIA
DO NADRUKUI INNE
/ TEKSTYLIA
AKCESORIA

█ Kartonik z okienkiem do kubków

█ Etui do statuetek

OPAKOWANIA
I POZOSTAŁE PRODUKTY

1 szt./op.

█ Zapięcie plastikowe do identyﬁkatorów
Zapięcie plastikowe z agrafką
i taśmą samoprzylepną.

Indeks

indeks: 8225301
wys.: 0,7 cm
dł.: 3,5 cm

10 szt./op.

█ Taśma odporna na temperaturę Scotch
Taśma ułatwia mocowanie wydruków
do produktów przeznaczonych do nadruku .
indeks: 826001
sz.: 1,3 cm
dł.: 25 m

1 szt./op.

█ Kartonik do puzzli i podkładek pod mysz
Uniwersalny kartonik pasujący zarówno do wielu modeli
puzzli, jak również podkładek pod mysz.
indeks: 824202
wys.: 20,5 cm, sz.: 25 cm
gr.: 0,8 cm

1 szt.

█ Taśma odporna na temperaturę Scotch
Taśma ułatwia mocowanie wydruków do produktów przeznaczonych do nadruku .

indeks: 826002
sz.: 1 cm
dł.: 30 m

1 szt./op.

NOWOŚĆ

█ Kartonik do podstawki
pod wizytówkę
Kartonik służy jako opakowanie
do podstawki pod wizytówkę.
indeks: 824107
wys.: 4 cm, sz.: 20 cm

1 szt.
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MEDIA

MEDIA

ATRAMENT I PAPIER WYKORZYSTYWANY PRZY WYKONYWANIU
NADRUKÓW TECHNOLOGIĄ SUBLIMACJI
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PAPIER I ATRAMENT
DO SUBLIMACJI

Kluczowym elementem w wykonywaniu nadruków technologią sublimacji
jest atrament - to on w procesie transferu, pod wpływem wysokiej
temperatury paruje i łączy się z poliestrem, którym pokryty jest każdy
produkt przeznaczony do sublimacji. Jego właściwości wraz z napisanym
dla niego proﬁlem kolorów ICC są warunkiem otrzymania nadruku
o wiernych, żywych i nasyconych kolorach. Elementem pośredniczącym
w całym procesie jest papier do sublimacji, na którym wykonywane
są nadruki - odpowiada on w dużym stopniu za zachowanie się atramentu
w procesie transferu.

ROLA ATRAMENTU
W PROCESIE SUBLIMACJI

NOWOŚĆ
█ Atramenty Grawerton INK do drukarek RICOH
W ofercie Grawerton znajdują się atramenty zarówno
do obecnie produkowanych, jak również starszych
modeli drukarek RICOH. Aktualna lista oferowanych
atramentów znajduje się na stronie grawerton.pl.

Grawerton INK for RICOH to wyprodukowany dla Grawerton, najwyższej jakości atrament
sublimacyjny do drukarek marki Ricoh. Wraz z dedykowanym proﬁlem kolorów ICC oraz
przeznaczonym do drukarek Ricoh papierem Grawerton PAPER zapewnia doskonałą, bogatą
i wierną kolorystykę nadrukowywanych zdjęć i graﬁk. Bardzo dopracowany proces produkcji
i kontroli gwarantuje niezmienność składu chemicznego atramentu, a tym samym bardzo
wysoką powtarzalność uzyskiwanych rezultatów transferu. Atrament Grawerton INK jest
zamknięty w hermetycznych kartridżach dzięki czemu nie zmienia on swoich właściwości pod
wpływem warunków zewnętrznych. Każdy kartridż posiada wydrukowany termin przydatności
do użycia.

Grawerton INK for ricoh 3210
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
45 ml
45 ml
45 ml
55 ml

Indeks
832259
832260
832261
832262

Grawerton INK for ricoh 3110
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

SUBL ET-R FOR RICOH
Najwyższej jakości atrament do starszych i wycofanych z produkcji drukarek Ricoh .

Pojemność
29 ml
29ml
29 ml
42 ml

Indeks
832251
832252
832253
832254

GRAWERTON INK FOR EPSON
Atrament Grawerton INK służy do wykonywania nadruków
technologią sublimacji. Atrament jest przeznaczony do drukarek
Epson L1110 / L1210 / L1300. Wraz z dedykowanym proﬁlem kolorów
ICC oraz papierem Grawerton PAPER zapewnia doskonałą, bogatą
i wierną kolorystykę nadrukowywanych zdjęć i graﬁk. Dopracowany
proces produkcji i kontroli gwarantuje niezmienność składu
chemicznego atramentu, a tym samym wysoką powtarzalność
uzyskiwanych rezultatów transferu przy zachowaniu niskich
kosztów produkcji.

PRODUKTY DO NADRUKU
MEDIA / TEKSTYLIA

GRAWERTON INK FOR RICOH

Atrament jest kluczowym elementem wykonywania nadruków
w technologii sublimacji. To on pod wpływem wysokiej temperatury
paruje i łączy się w procesie transferu z cząstkami poliestru,
którym pokryty jest zadrukowywany produkt. Jego jakość
i powtarzalny skład chemiczny decydują o ﬁnalnym efekcie. Ważną
rolę w użyciu atramentu do sublimacji pełni dedykowany proﬁl
kolorów ICC (patrz s. 50). Jedynie niewielka liczba producentów
na świecie potraﬁ stworzyć atrament sublimacyjny spełniający
najwyższe wymagania i standardy. Atrament GRAWERTON INK
(dla drukarek Ricoh i Epson) spełnia wszystkie wymienione
wymogi, gwarantując trwałe nadruki o niezwykle wiernej, żywej
i powtarzalnej kolorystyce .

Grawerton INK for EPSON
SUBL ET-R for Ricoh 3110DN
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
29 ml
29ml
29 ml
42 ml

Indeks
832205
832206
832207
832208

SUBL ET-R for Ricoh e7700
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
60 ml
60ml
60 ml
68 ml

Indeks
832217
832218
832219
832220

Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

Indeks
832109
832110
832111
832112

SUBL ET-R for Ricoh e3300n/e2600 SUBL ET-R for Ricoh e7100
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
29 ml
29ml
29 ml
42 ml

Indeks
832201
832202
832203
832204

Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
68 ml
68ml
68 ml
74 ml

Indeks
832209
832210
832211
832212
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PAPIERY TRANSFEROWE

█ Papier do sublimacji Grawerton PAPER
Papier sublimacyjny zapewniający (wraz z odpowiednim atramentem
i parametrami transferu) doskonałe rezultaty transferu.
Papier przeznaczony jest zarówno do drukarek Ricoh, jak i Epson.
Dostępny w dwóch najpopularniejszych formatach.
A4, 100 ark./op., indeks: 831113
A3, 100 ark./op., indeks: 831114

Papiery transferowe pozwalają na zadruk materiałów bawełnianych
oraz innych, niepokrytych specjalną powłoką do sublimacji. W naszej
ofercie znajdują się papiery do zastosowania zarówno w drukarkach
atramentowych, jak i laserowych, przeznaczone do transferu
na ciemnych lub jasnych tekstyliach, a także na materiałach twardych.
Na stronie internetowej grawerton.pl znajdują się szczegółowe
informacje dotyczące procesu oraz parametrów transferu każdego
z papierów.

OFERTA PAPIERÓW TRANSFEROWYCH
MEDIA

█ 3G Jest Opaque
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Wysokiej jakości papier do drukarek atramentowych
do wykonywania nadruków na jasnych powierzchniach.

PAPIER SUBLIMACYJNY GRAWERTON PAPER
Grawerton PAPER to papier sublimacyjny nowej generacji. Dzięki specjalnej powłoce z mikroskop nymi porami o odpowiedniej gęstości, zapewnia
bardzo krótki czas schnięcia wydruków. Ma to duże znaczenie w przypadku drukarek o dużej prędkości druku, takich jak Ricoh SG 3210DNw,
podczas wykonywania wydruków seryjnych. Dobrana gramatura oraz ułożenie włókien gwarantuje odpowiednie zachowanie się papieru
w temperaturach występujących podczas wykonywania transferu. Papier zapewnia dużą szczegółowość oraz niezwykle wysokie nasycenie barw
podczas wykonywania nadruków sublimacyjnych zarówno na materiałach miękkich, takich jak tekstylia lub tworzywa sztuczne, jak i twardych,
takich jak ceramika, aluminium lub kamień. Rekomendujemy użycie papieru Grawerton PAPER wraz z atramentami Grawerton INK w celu
uzyskania optymalnych rezultatów transferu. Papier jest sprzedawany w kartoniku zabezpieczającym przed mechanicznym uszkodzeniem arkuszy.

A4, 10 ark./op., indeks: 831207

POZOSTAŁE PAPIERY DO SUBLIMACJI

A4, 10 ark./op., indeks: 831206

█ Papier sublimacyjny do drukarek RICOH

█ Papier sublimacyjny do drukarek EPSON

█ Papier sublimacyjny w roli

Wysokiej jakości papier sublimacyjny o krótkim czasie
schnięcia wydruków, przeznaczony do drukarek Ricoh.

Wysokiej jakości papier sublimacyjny o krótkim czasie
schnięcia wydruków, przeznaczony do drukarek Ricoh.

A4, 110 ark./op., indeks: 831101
A3, 110 ark./op., indeks: 831102

A4, 110 ark./op., indeks: 831103
A3, 110 ark./op., indeks: 831104

Na zamówienie posiadamy w ofercie duży wybór
papierów sublimacyjnych w rolach do drukarek średnio
i wielkoformatowych.

█ Forever Classic Universal
Papier do drukarek laserowych do transferu
na jasnych materiałach tekstylnych.
A4, 10 ark./op., indeks: 831204

█ Forever Multitrans A4
Papier do drukarek laserowych do transferu
na ceramice.

█ Forever Laser Dark
Papier do drukarek laserowych, przeznaczony
do nadruku na ciemnych tekstyliach.
A4, 10 ark./op., indeks: 831205

URZĄDZENIA

DRUKARKI I PRASY
TRANSFEROWE

WSZYSTKO CO POTRZEBNE DO TWORZENIA
WYJĄTKOWYCH PRODUKTÓW

URZĄDZENIA

Najważniejszymi urządzeniami uczestniczącymi w procesie
wykonywania nadruków w technologii sublimacji są drukarki oraz
prasy transferowe. Znajdująca się w naszej ofercie drukarka Ricoh
wraz z atramentem sublimacyjnym zapewnia wydruki o najwyższej
możliwej jakości z zachowaniem pełnej kolorystyki i oddaniem
najdrobniejszych szczegółów. Prasa transferowa jest
odpowiedzialna za zapewnienie odpowiednio wysokiej i stabilnej
temperatury oraz docisku w trakcie wykonywania transferu.
Odpowiednio dobrane prasy transferowe Grawerton SCHWITZLER płaskie, do kubków oraz wielofunkcyjne - umożliwiają wykonywanie
transferu na każdego rodzaju materiale do nadruku z naszej oferty.
Ploter tnący umożliwia wycinanie dowolnych kształtów z różnego
rodzaju folii - m.in. folii transferowych Flex i Flock. Wszystkie
urządzenia dostępne w naszej ofercie są owocem 25 lat
doświadczenia w dostarczaniu najlepszych i najlepiej sprawdzonych
rozwiązań na rynku sublimacji.

WSPARCIE I POMOC
TECHNICZNA

Wszystkie urządzenia z naszej oferty posiadają pełną, 12miesięczną gwarancję (3 miesiące na elementy eksploatacyjne,
takie jak grzałki). Zapewniamy własny serwis oraz obsługę
pogwarancyjną, jak również wieloletnią dostępność części
zamiennych i elementów eksploatacyjnych. Zapewniamy wsparcie
techniczne w konﬁguracji i obsłudze urządzeń, oraz darmowe
szkolenia w centrali ﬁrmy w Gdańsku.
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DRUKARKA RICOH SG 3210

PROFIL KOLORU
ICC

+ATRAMENTY GRAWERTON INK

URZĄDZENIA

Grawerton INK for ricoh 3210
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

NOWOŚĆ

NAJNOWOCZESNIEJSZE
ROZWIĄZANIE NA RYNKU
DRUKARKA RICOH SG 3210DNw

Nowoczesna i niezwykle zaawansowana technologicznie drukarka
do wykonywania wydruków z użyciem atramentu sublimacyjnego.
Dzięki specjalnej konstrukcji głowic oraz zastosowaniu inteligentnego
mechanizmu konserwacji nie wymaga regularnego czyszczenia głowic
i jest gotowa do pracy nawet po długim przestoju w produkcji.
Zapewnia niezwykle wysoką, fotograﬁczną jakość zdjęć z bardzo bogatą
kolorystyką i wysoką szczegółowością detali. Doskonale sprawdza
się w użyciu z atramentem sublimacyjnym GRAWERTON INK oraz
dedykowanym papierem GRAWERTON PAPER. Ricoh SG 3210DNw
to w obecnej chwili najbardziej wydajne i niezawodne rozwiązanie
na rynku drukarek do sublimacji.
indeks: 842004

Indeks
832260
832262
832261
832259

ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE
█ GELJETTM
Technologia GELJETTM umożliwia zastosowanie najwyższej jakości żelowych
atramentów sublimacyjnych takich jak GRAWERTON INK. Zapewnia kolorowe
wydruki o jakości fotograﬁcznej na papierze sublimacyjnym. Szybkie schnięcie
atramentu umożliwia wykonywanie wydruków seryjnych.

█ NIEZAWODNA I ZAWSZE GOTOWA DO PRACY
Dzięki specjalnym mechanizmom autokonserwacji drukarka nie wymaga
regularnego czyszczenia głowic. Zapewnia to oszczędność atramentu,
jak również gwarantuje ciągłą gotowość do pracy.

█ PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA
Drukarka jest niezwykle łatwa w obsłudze i konﬁguracji. Zaawansowane
mechanizmy drukarki pozwalają na niemal bezobsługową i długotrwałą
intensywną eksploatację. Wymiana elementów eksploatacyjnych takich jak
pojemnik na zużyty atrament może być wykonana przez użytkownika.

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Format druku: A4
Atramenty: CMYK
█ Zarządzanie kolorami: dedykowany proﬁl ICC
█ Wymienny pojemnik na zużyty atrament
█ Automatyczna konserwacja głowic
█ Wymiary: 399 x 436 x 212 mm
█ Waga: 10,5 kg
█ System operacyjny: WYMAGANY Windows 10 lub nowszy
█

█
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Pojemność
45 ml
45 ml
45 ml
55 ml

Każde urządzenie drukujące, jak również wyświetlające obraz, różni się
zakresem możliwych do oddania barw i odcieni. Zakresy te nazywamy
gamutem. W przypadku nadruku na materiał, do głosu dochodzi również
zmiana kolorów pod wpływem temperatury i reakcji atramentu
z cząstkami poliestru. Przeprowadzając pomiary spektrofotometryczne
potraﬁmy określić w jaki sposób zakres barw wyświetlanych przez
monitor, a następnie drukowanych przez drukarkę, zostanie oddany
na gotowym produkcie. Informację taką zapisujemy w postaci pliku proﬁlu kolorów ICC. Wprowadzenie takiego pliku do systemu, a następnie
korzystanie z niego w oprogramowaniu graﬁcznym, którego używamy
w trakcie drukowania, pozwala zoptymalizować pracę drukarki, jak
również uzyskać zgodność pomiędzy wyświetlanym projektem,
a efektem końcowym. Proﬁl kolorów jest stworzony w oparciu o testy na
konkretnych urządzeniach drukujących oraz mediach pośredniczących
(papier oraz atrament). Korzystając z materiałów Grawerton oraz
naszych proﬁli kolorów ICC zyskują Państwo wzorcową w branży
sublimacji reprodukcję zdjęć, obrazów i graﬁki wektorowej. Jeśli chcą
Państwo dowiedzieć się więcej o zachowaniu kolorów w sublimacji,
prosimy o kontakt z naszym działem technicznym. Proﬁl kolorów ICC dla
atramentów Grawerton INK jest dostępny do pobrania na naszej stronie
internetowej.

DRUKARKI EPSON

+ATRAMENTY GRAWERTON INK

Nowoczesne, zaawansowane drukarki sublimacyjne Epson dzięki szeregowi rozwiązań technicznych i
wyposażeniu w atrament Grawerton INK, pozwalają uzyskać wysokiej jakości wydruki. Drukarki są wyposażone w
fabryczny, zintegrowany system stałego zasilania atramentami. System zasilania atramentami pozwala uzyskać
niezwykle niskie koszty wydruków sublimacyjnych. Dzięki głowicy drukującej Micro Piezo™ drukarki EPSON L1110 i
L1300 są niezawodnym rozwiązaniem w dziedzinie druku.

█ Drukarka formatu A3 Epson L1300

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Drukarka sublimacyjna formatu A3 ze zintegrowanym
systemem zasilania atramentami. Drukarka jest
przygotowana do druku atramentem sublimacyjnym
(CMY + 2xK) Grawerton INK

Format druku: A3
Atramenty: CMY+2xK
█ Zarządzanie kolorami: dedykowany proﬁl ICC
█ Wymiary: 705 x 322x 215 mm
█ Waga: 12,7 kg

indeks: 842205

█

█

A3

NOWOŚĆ
█ Drukarka formatu A4 Epson L1210

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:

Drukarka sublimacyjna formatu A4 ze zintegrowanym
systemem zasilania atramentami. Drukarka jest
sprzedawana z zasobnikami napełnionymi
atramentem sublimacyjnym (CMYK) GRAWERTON INK
(4 x 50 ml).

Format druku: A4
Atramenty: CMYK
█ Zarządzanie kolorami: dedykowany proﬁl ICC
█ Wymiary: 375 x 347 x 169 mm
█ Waga: 2,7 kg
█

█

Drukarka
Format druku
System druku
Typ głowicy drukującej
Pojemność zasobników z atramentem
Rozdzielczość druku
Minimalna wielkość kropli
Zasobnik na papier
Wymiary
Waga

L1210
L1300
A4
A3
CMYK
CMY+2xK
Micro Piezo
Micro Piezo
4 x 50 ml
5 x 75 ml
5760 x 1440 DPI 5760 x 1440 DPI
3 pl
3 pl
30 arkuszy
40 arkuszy
375x347x169 mm 705x322x215 mm
2,7 kg
12,7 kg

Grawerton INK for EPSON
Kolor
CYAN
MAGENTA
YELLOW
BLACK

Pojemność
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml

Grawerton

A4

PORÓWNANIE MODELI

PRODUKTY DO
URZĄDZENIA
NADRUKU / TEKSTYLIA

indeks: 842204

Indeks
832109
832110
832111
832112
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WHITE HORIZON
█ Wielofunkcyjna prasa transferowa
do kubków Schwitzler WHITE HORIZON
Zbudowana według najlepszych standardów
prasa transferowa do kubków. Niezwykle
solidny mechanizm zamykania prasy zapewnia
równomierny docisk grzałki do całej powierzchni
kubka, jak również gwarantuje wysoką żywotność
urządzenia nawet przy intensywnej eksploatacji.
Elektroniczny kontroler czasu i temperatury
pozwala na regulację parametrów transferu
w szerokim zakresie. W zestawie znajduje się
komplet grzałek umożliwiający wykonywanie
nadruków na wszelkiego rodzaju kubkach
i ﬁliżankach.

PRASA TRANSFEROWA
WIELOFUNKCYJNA DO KUBKÓW
Prasa wielofunkcyjna do kubków to niezwykle uniwersalne, ekonomiczne
rozwiązanie umożliwiające (dzięki znajdującym się w zestawie grzałkom)
wykonywanie transferu na niemal wszystkich rodzajach kubków, ﬁliżanek,
szklanek i butelek z oferty Grawerton. Uniwersalność, niski koszt zakupu
oraz oszczędność miejsca roboczego sprawiają, że prasa powinna
znajdować się w parku maszynowym każdego, kto zajmuje się
wykonywaniem transferów na kubkach.

GRZAŁKA DO KUBKÓW
KLASYCZNYCH

URZĄDZENIA

indeks: 841205

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
Regulacja docisku: manualna
█ Grzałki w zestawie: 4
do kubków klasycznych
do kubków mini i ﬁliżanek
do kubków Latte
do kubków Latte MAX
█ Wymiary: 34 x 36 x 28 cm
█ Waga: 7,7 kg
█

█

GRZAŁKA DO FILIŻANEK MINI
[oraz butelek]

GRZAŁKA DO KUBKÓW
LATTE MAX I LATTE
[oraz szklanek LATTE]
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PRASY TRANSFEROWE
PŁASKIE

PROFFE ELECTRIC

█ Prasa transferowa płaska manualna
Schwitzler KAION

█ Prasa transferowa płaska automatyczna
Schwitzler PROFFE ELECTRIC

Podstawowy model prasy płaskiej o bardzo dużej powierzchni roboczej.
Wysuwany stół roboczy znacząco ułatwia pracę z wszelkiego rodzaju
materiałami.

Nowa, rewolucyjna prasa transferowa SCHWITZLER PROFFE ELECTRIC! Prasa wyposażona
jest w automatyczny mechanizm zamykania i otwierania powierzchni grzejnej. Po naciśnięciu
przycisku prasa samoczynnie zamyka się, a po upływie zadanego czasu otwiera (możliwe
jest również wcześniejsze otworzenie prasy), znacząco zwiększając komfort pracy. Siła
docisku jest regulowana cyfrowo w dziesięciu stopniach, umożliwiając transfer przy dużym
docisku bez najmniejszego wysiłku. Wysuwany stół roboczy ułatwia pracę z materiałami.
Dzięki dużej stabilności temperatury płyty grzejnej, prasa transferowa Schwitzler Proffe
Electric gwarantuje najwyższej jakości transfer na materiałach dowolnego typu!

indeks: 841102

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Wymiary płyty grzejnej: 40 x 61 cm
Płyta grzejna: odlewana ciśnieniowo, powleczona teﬂonem
█ Stół roboczy: 40 x 61 cm, wysuwany
o
o
█ Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury ( C, F)
█ Kontrola docisku: manualna
█ Wymiary: 65 x 65 x 40 cm
█ Waga: 36 kg
█

█

indeks: 841108

Typ prasy: w pełni automatyczna
Wymiary płyty grzejnej: 40 x 50 cm
█ Płyta grzejna: odlewana ciśnieniowo, powleczona teﬂonem
█ Stół roboczy: 40 x 50 cm, wysuwany
o
o
█ Kontroler: elektroniczna regulacja docisku, czasu i temperatury ( C, F)
█ Wymiary: 60 x 65 x 40 cm
█ Waga: 57 kg
█

PRODUKTY DO
URZĄDZENIA
NADRUKU / TEKSTYLIA

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
█
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KAMELEO PRO

PRASY TRANSFEROWE
NA ZAMÓWIENIE

█ Prasa transferowa wielofunkcyjna
Schwitzler KAMELEO PRO
Prasa KAMELEO PRO dzięki zestawowi dodatkowych przystawek i grzałek to prawdziwie
wielofunkcyjne urządzenie. Podstawą prasy jest jednostka centralna, do której można
podłączyć różne elementy grzejne. Dzięki temu za pomocą prasy KAMELEO PRO można
zadrukować niemal każdy przedmiot z naszej oferty produktów do nadruku.
W zestawie znajdują się grzałki do kubków klasycznych, ﬁliżanek, kubków Latte i Latte MAX,
czapek i talerzy. Jest to najbardziej uniwersalna prasa na rynku sublimacji,
najczęściej wybierana przez Klientów rozpoczynających działalność na tym polu poligraﬁi.
indeks: 841103

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Typ prasy: wielofunkcyjna
Wymiary płyty grzejnej płaskiej: 30 x 38 cm
█ Płyta grzejna: odlewana ciśnieniowo, powleczona teﬂonem
o
o
█ Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury ( C, F)
█ Grzałki w zestawie:
prasa płaska
do kubków klasycznych
do kubków mini i ﬁliżanek
do kubków Latte
do kubków Latte MAX
do talerzy o śr. 20 cm
do talerzy o śr. 25 cm
do czapek
█ Wymiary: 60 x 65 x 40 cm
█ Waga: 57 kg

Obok standardowych pras transferowych z serii SCHWITZLER w naszej
ofercie znajdują się również prasy specjalistyczne, dostępne wyłącznie
na zamówienie. Mają one zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne
są niestandardowe rozwiązania. Wśród nich znaleźć można zarówno prasy
płaskie, prasy do kubków (w tym prasy wielostanowiskowe), jak również
piece transferowe. Pełna oferta pras dostępnych na zamówienie, ich cena
oraz czas oczekiwania są dostępne w naszym dziale handlowym.

█

PRASY TRANSFEROWE

█
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█ PRASY NA ZAMÓWIENIE:
l 841203, prasa do kubków BLUE OBLO z możliwością zainstalowania grzałek
do kubków MINI, Latte, Latte MAX oraz grzałki do talerzy
█ l 841201, prasa 4 stanowiskowa do kubków MUG-4 PLUS
█ l 841106, prasa płaska BLUE ECONOMY z płytą roboczą o wymiarach 25 x 35 cm
█ l 841104, prasa płaska BLUE SWING z odsuwaną na bok płyta grzejną
o wymiarach 25 x 35 cm
█ l 841105, prasa płaska PROFFE z płytą roboczą o wymiarach 25 x 35 cm
█ l 841107, prasa płaska półautomatyczna BOBI z płytą roboczą
o wymiarach 90 x 90 cm
█ l 841401, piec transferowy HotMug GIGANT
█

NOWOŚĆ
█ Prasa transferowa wielostanowiskowa
do kubków Secabo TM5
Dzięki prasie do kubków TM5 ﬁrmy Secabo zamówienia na kubki mogą być realizowane w znacznie
krótszym czasie. Prasa jest wyposażona w 5 stanowisk, każde z niezależnym kontrolerem czasu
i temperatury. Pozwala to na wygrzewanie jednorazowo do 5 kubków (również o różnych parametrach
transferu). Dzięki temu TM5 jest idealna do wydajnych transferów sublimacyjnych na kubkach
ceramicznych i podobnych przedmiotach, szczególnie w przypadku większych serii. Cyfrowe sterowniki
dokładnie i bezpiecznie kontrolują temperaturę i czas elementów grzejnych. Docisk można łatwo
regulować za pomocą pokrętła. Urządzenie jest dostarczane z 5 grzałkami do kubków o wysokości
do 12 cm. Opcjonalnie dostępna jest dodatkowa grzałka do małych ﬁliżanek.
indeks: 841111

Kontroler (x5): elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
Regulacja docisku: manualna
█ Moc: 5 x 350W
█ Wymiary: 92 x 36 x 35 cm
█ Waga: 35 kg
█

PRASY TRANSFEROWE
SECABO

NOWOŚĆ
Prasy marki SECABO to nowość w ofercie pras transferowych
Grawerton, pozwalająca jeszcze lepiej dobrać optymalne
rozwiązanie do charakteru prowadzonej działalności. Niezwykle
kompaktowa prasa SECABO TC2 znakomicie sprawdzi się w miejscu
o ograniczonej przestrzeni roboczej lub w charakterze prasy
mobilnej. Prasa SECABO TM2 pozwala na wykonywanie nadruków
na kubkach i termosach o wysokości większej niż standardowe 10
cm. Do Klientów chcących zaoszczędzić czas przy wykonywaniu
większych zleceń skierowana jest 5-stanowiskowa prasa do kubków
SECABO TM5. Półautomatyczne prasy płaskie SECABO TC5 LITE
i SECABO TC7 LITE dzięki mechanizmowi otwierania prasy
po zadanym czasie transferu znacząco poprawiają komfort obsługi
urządzeń. Prasy SECABO to również bardzo wysoka jakość
komponentów i solidna konstrukcja, która gwarantują długie
i bezproblemowe korzystanie z urządzenia.

PRASY SECABO DO KUBKÓW

NOWOŚĆ

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
█

█ Prasa transferowa do kubków,
butelek i bidonów Secabo TM2
Prasa do kubków, butelek i bidonów TM2 ﬁrmy Secabo, dzięki grzałce
o dużej szerokości jest idealna do wygodnego wykonywania transferów
sublimacyjnych na produktach o dużej wysokości, takich jak bidony
lub termosy, a także wykonywania nadruków na dwóch kubkach
klasycznych jednocześnie. Prasa transferowa Secabo TM2,
wyposażona w cyfrowy sterownik pozwala na szybką i bezpieczną
pracę i jest odpowiednia zarówno dla początkujących jak
i profesjonalnych użytkowników.
indeks: 841207

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
█ Regulacja docisku: manualna
█ Moc: 300W
█ Wymiary: 60 x 43 x 30 cm
█ Waga: 10 kg
█
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NOWOŚĆ
█ Prasa transferowa płaska
Secabo TC2
Secabo TC2 to idealna prasa termiczna do stawiania pierwszych kroków w świecie nadruków
technologią sublimacji innych technik transferu (takich jak folie transferowe). Kompaktowy
rozmiar TC2 sprawia, że sprawdzi się ona idealnie w pomieszczeniach o ograniczonej
przestrzeni (może też służyć jako mobilna prasa termiczna). Secabo TC2 posiada cyfrowy
kontroler, który umożliwia precyzyjne ustawienie czasu i temperatury transferu.
Docisk można ustawić za pomocą pokrętła na górze boku płyty grzewczej.
Duży kąt otwarcia pozwala na wygodne przygotowanie materiału na płycie
bazowej. Prasa TC2 jest wyposażona w stół roboczy 23 cm x 33 cm oraz płytę
grzewczą o mocy 1000kW.
indeks: 841109

PRASY TRANSFEROWE
PŁASKIE
█ Manualna prasa transferowa płaska
Secabo C5 CLAM
Secabo C5 Calm to idealna prasa termiczna do wykonywania nadruków technologią sublimacji
i innych technik transferu (takich jak folie transferowe). Niewielki rozmiar przy powierzchni
roboczej 38x38 cm sprawia, że sprawdzi się ona idealnie w pomieszczeniach o ograniczonej
przestrzeni. Prasa posiada cyfrowy kontroler, który umożliwia precyzyjne ustawienie czasu
i temperatury transferu. Docisk można ustawić za pomocą pokrętła na górze boku płyty
grzewczej. Duży kąt otwarcia pozwala na wygodne przygotowanie materiału na płycie bazowej.
indeks: 841110

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
Regulacja docisku: manualna
█ Rozmiar stołu roboczego: 22 x 33 cm
█ Moc: 1000W
█ Wymiary: 34 x 40 x 46 cm
█ Waga: 19 kg
█

PRASY PŁASKIE SECABO

█

NOWOŚĆ
█ Prasa transferowa płaska
półautomatyczna Secabo TC5 LITE

SECABO TC7 LITE
w ofercie posiadamy również
prasę z serii TC LITE ze stołem
o rozmiarach 40x50 cm, Secabo
TC7 LITE.

indeks: 841113

Prasa termiczna TC5 LITE ﬁrmy Secabo to modułowa, półautomatyczna prasa kolanowa.
Po upływie ustawionego czasu prasa otwiera się automatycznie i informuje o tym trzy
sekundy wcześniej sygnałem dźwiękowym. Proces transferu można w każdej chwili
przerwać, naciskając przycisk - na przykład w celu wstępnego prasowania tekstyliów.
Temperaturę i czas prasowania można wygodnie ustawić za pomocą cyfrowego sterownika.
Siłę docisku ustawia się za pomocą dużego pokrętła na górze płyty grzewczej.
Prasa TC5 LITE o powierzchni roboczej 38 cm x 38 cm posiada dodatkową nakładkę
na płytę grzewczą w celu ochrony użytkownika przed poparzeniem. Konstrukcja
TC5 LITE jest w pełni modułowa: jednostka sterująca, płyta grzewcza, płyta podstawy
i rama podstawy mogą być zdemontowane i wymienione w kilku prostych krokach.
indeks: 841112

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
Regulacja docisku: manualna
█ Rozmiar stołu roboczego: 38 x 38 cm
█ Moc: 1000W
█ Wymiary: 41 x 57 x 73 cm
█ Waga: 32 kg
█

█

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
Kontroler: elektroniczna regulacja czasu i temperatury (oC, oF)
█ Regulacja docisku: manualna
█ Rozmiar stołu roboczego: 38 x 38 cm
█ Moc: 1000W
█ Wymiary: 40 x 63 x 43 cm
█ Waga: 22 kg
█
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█ Ploter tnący
Secabo C60 IV
SECABO C60IV to nowoczesny i zaawansowany ploter tnący do folii Flex, Flock, Oracal i innych o maksymalnej szerokości 72 cm (maksymalna szerokość cięcia wynosi 61 cm).
Umożliwia wycinanie złożonych kształtów na foliach o grubości do 1 mm. W programie DRAWCUT można przygotować dowolną graﬁkę oraz ustawić nóż w dowolnym miejscu
na materiale, w którym ploter ma rozpocząć wycinanie. Obsługę plotera ułatwia czytelny wyświetlacz LCD.

PLOTER TNĄCY
SECABO

indeks: 843005

NOWOŚĆ

Wymiary: 96 x 26 x 26 cm
Waga: 16 kg
█ Maksymalny nacisk noża: 500 g
█ Maksymalna prędkość: 600 mm/s.
█ Maksymalna szerokość folii: 72 cm
█ Minimalna szerokość folii: 5 cm
█ Maksymalna szerokość cięcia: 61 cm
█ Maksymalna grubość folii: 1 mm
█

█ OPROGRAMOWANIE
Wraz z ploterem dostarczony jest klucz licencyjny do oprogramowania
sterującego pracą plotera DRAWCUT. Pozwala on zarówno
na projektowanie wzorów do wycięcia jak również na import plików
graﬁcznych z innego oprogramowania.
█ Program: DRAWCUT LITE
█ Instalacja: do pobrania ze strony producenta
█ Połączenie z komputerem: USB

PRODUKTY DO
URZĄDZENIA
NADRUKU / TEKSTYLIA

█ PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE:
█

█ OPCJONALNE AKCESORIA
Ploter opcjonalnie może być wyposażony
w następujące akcesoria:
█ Na zamówienie: nogi do plotera
█ Na zamówienie: kosz na użytki
█ Na zamówienie: dodatkowe noże
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FOLIA TRANSFEROWA
ARGO FLEX

FOLIA TRANSFEROWA ARGO FLEX

FOLIA TRANSFEROWA ARGO FLEX

ARGO FLEX to ekologiczna folia poliuretanowa o grubości 80 mic. Zapewnia możliwość efektownego i trwałego zdobienia niemal
wszystkich materiałów tekstylnych (bawełnianych, poliestrowych, akrylowych) miękkimi, miłymi w dotyku, wyciętymi w dowolny
kształt aplikacjami. Folia posiada doskonałe właściwości i spełnia normy Oeko-Tex 100 Class 1, dzięki czemu jest w pełni bezpieczna
dla zdrowia. Folia może być wycinana na dowolnym ploterze tnącym (polecamy znajdujący się w naszej ofercie ploter SECABO).
Folia jest dostępna w 22 kolorach, w tym neonowych, metalizowanych i brokatowych. Folia jest w pełni nietransparentna
i zapewnia doskonałe krycie, dzięki czemu kolor aplikacji nie jest zniekształcony przez kolor materiału.

861001

861002

861003

861004

861005

biała

czarna

żółta

pomarańczowa

czerwona

861006

861007

861008

861009

861010

jasnozielona

ciemnozielona

jasnoniebieska

ciemnoniebieska

ﬁoletowa

861011

861012

861013

861014

861017

szara

neonowa żółta

neonowa pomarańczowa

neonowa różowa

metalizowana srebrna

861018

861016

861015

861012

861021

metalizowana złota

brokatowa złota

brokatowa srebrna

matowa cytrynowa

matowa różowa

█ NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI FOLII ARGO FLEX
Grubość folii: 80 mikronów
█ Samoprzylepny podkład poliestrowy
0
█ Możliwość prania do 40 C
█ Nadaje się do użycia: bawełna, poliester, akryl
█
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861022

861020

matowa błękitna

matowa brązowa

█ Nie nadaje się do użycia: nylon,
tkaniny impregnowane hydrofobowo
█ Szerokość rolki: 50 cm
█ Długość nawoju: 25 metrów
█ Jednostka sprzedaży: 1 metr

NOTATKI
DLA CIEBIE

STRONA GRAWERTON.PL
I KONTAKT Z BIUREM

Nowoczesna i przejrzysta strona grawerton.pl to obecnie
najlepsze miejsce do poznania oferty, znalezienia cennych
treści i informacji technicznych. To również najłatwiejszy
sposób na dokonanie zakupów (wiele form płatności, wybór
adresu dostawy, możliwość zamówienia z odbiorem własnym).
Dzięki systemowi rabatowemu, po zalogowaniu ceny w sklepie
są automatycznie obniżone o rabat wynikający z umowy
handlowej (indywidualnej).

Klientów chcących spotkać się na żywo (w celu omówienia
oferty, prezentacji materiałów i urządzeń lub w celu odbycia
szkolenia) zapraszamy do naszego biura w Gdańsku przy
ulicy Krynickiej 1.
Zapraszamy też do odwiedzenia nas na targach, na których
pojawiamy się regularnie, jak również do wzięcia udziału
w szkoleniach, które prowadzimy w określonych terminach
na terenie całej Polski. O terminach targów i szkoleń
informujemy z wyprzedzeniem na stronie www oraz poprzez
newsletter (zachęcamy do subskrypcji).

PRODUKTY DO NOTATKI
NADRUKU / TEKSTYLIA

Dla Klientów preferujących kontakt telefoniczny
przygotowaliśmy nowoczesną centralę: po wybraniu numeru
58 55 43 515 można wybrać dział, z którym chce się
skontaktować - teraz wystarczy pamiętać jeden numer!
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Grawerton, ARGO SA
ul. Krynicka 1, 80-393 Gdańsk
www.grawerton.pl
biuro@grawerton.pl
(+48) 58 55 43 515
facebook.com/grawerton.sklep/

ZESKANUJ MNIE

