
Roll-Up, X-Baner



• Roll-up  i X-Baner to jeden z najbardziej mobilnych i estetycznych rozwiązań stosowanych
  do prezentacji reklamy.

• Znakomicie sprawdzi się podczas wystaw, targów, spotkań i wydarzeń biznesowych.

• Lekka i łatwa w transporcie konstrukcja.

• Prosty montaż i demontaż.

• Szybka wymiana grafiki.

• Wielkość wydruku oraz rodzaj kasety wybrany z dostępnej oferty zależy od Twoich 
  indywidualnych oczekiwań i wymagań. 

• Całość zamknięta jest w poręcznej torbie, która chroni roll-up przed uszkodzeniem
  i ułatwia jego transport.

projekty ROLL-UP, X-BANNERCo to jest ROLL-UP, X-BANNER?

www.studiok2.pl/roll-up

POTRZEBUJESZ PROJEKT? WYBIERZ PAKIET!

* - cena dodatkowej poprawki - 30 zł netto

** - cena dotyczy 1 zdjęcia. Dodatkowe zdjęcie + 50 zł.

1

2*

3 dni robocze

+ 50 zł

+ 30 zł

+ 50 zł

+ 30 zł

+ 10 zł

50-80 zł netto

ELEMENTY PROJEKTU STANDARD PREMIUM

2

3*

2 dni robocze

           **

+ 10 zł

120-180 zł netto

propozycje

ilość poprawek

termin

tło graficzne 

dane teleadresowe

zakup zdjęcia 

przepisanie tekstu  do 1800 znaków ze spacjami

multiplikacja

CENA

Odwzorowanie logotypu (w przypadku kiedy klient nie posiada go w wersji wektorowej) - wycena indywidualna
Odwzorowanie projektu (ulotka, wizytówka, tablica, baner, BB, kaseton, roll-up itp) - wycena indywidualna
Przepisywanie tekstu - do 1800 znaków ze spacjami - 30 zł netto
Prawa autorskie / pliki otwarte - 3-krotność projektu
Koszt zdjęcia zakupionego z globalnych baz fotografii - 50 zł netto
Zakup wiekszej ilości fotografi/grafik - wycena indywidualna
Zdjęcia dostarczone przez klienta - wycena indywidualna po dostarczeniu i omówieniu zakresu prac graficznych

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta 
handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w 
niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości, jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są 

kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.



 163,52 zł 

 181,79 zł 

 200,06 zł 

 254,87 zł 

STANDARD

149,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach

136,11/szt. *

Specyfikacja produktu:
Druk jednostronny kolorowy (4/0) 
kaseta standard + wkład - Baner Blockout
lub
kaseta standard  + wkład - Film Blockout (dopłata)

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

2

 147,51 zł

 167,31 zł

 187,11 zł

 226,71 zł

3

 146,03 zł 

 165,64 zł 

 185,24 zł 

 224,44 zł 

4

144,57 zł 

 163,98 zł 

 183,39 zł 

 222,20 zł 

5

143,13 zł 

 162,34 zł 

 181,55 zł 

 219,98 zł 

6

141,70 zł 

 160,72 zł 

 179,74 zł 

 217,78 zł 

7

140,28 zł 

 159,11 zł 

 177,94 zł 

 215,60 zł 

8

138,88 zł 

 157,52 zł 

 176,16 zł 

 213,44 zł 

9

 137,49 zł 

 155,94 zł 

 174,40 zł 

 211,31 zł 

10 *

zamów więcej i oszczędzaj!

169,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach

154,38/szt. * 

189,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

172,65/szt. * 

229,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

209,20/szt. *

STRONG

179,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

163,52/szt. *

Specyfikacja produktu:
Druk jednostronny kolorowy (4/0) 
kaseta strong + wkład - Baner Blockout
lub
kaseta strong + wkład - Film Blockout (dopłata)

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

2

 177,21 zł 

 197,01 zł 

 216,81 zł 

 276,21 zł 

3

 175,44 zł 

 195,04 zł 

 214,64 zł 

 273,45 zł 

4

 173,68 zł 

 193,09 zł 

 212,50 zł 

 270,71 zł 

5

  171,95 zł 

 191,16 zł 

 210,37 zł 

 268,01 zł 

6

 170,23 zł 

 189,25 zł 

 208,27 zł 

 265,33 zł 

7

168,52 zł 

 187,35 zł 

 206,18 zł 

 262,67 zł

8

  166,84 zł 

 185,48 zł 

 204,12 zł 

 260,05 zł 

9

 165,17 zł 

 183,63 zł 

 202,08 zł 

 257,45 zł 

10 *

199,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

181,79/szt. *

219,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

200,06/szt. *

279,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

254,87/szt. *

FILM
(dopłata)

 + 10,00 zł 

 + 10,00 zł 

 + 12,00 zł 

 + 15,00 zł 

 136,11 zł 

 154,38 zł 

 172,65 zł 

 209,20 zł

ilość
wymiar

+ 10,00 zł 

 + 10,00 zł 

 + 12,00 zł 

 + 15,00 zł 

FILM
(dopłata)

zamów więcej i oszczędzaj!
ilość

wymiar

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.



Specyfikacja produktu:
Druk jednostronny kolorowy (4/0) 
kaseta exclusive + wkład - Baner Blockout
lub
kaseta exclusive + wkład - Film Blockout (dopłata)

Specyfikacja produktu:
Druk jednostronny kolorowy (4/0) 
kaseta lux + wkład - Baner Blockout
lub
kaseta lux + wkład - Film Blockout (dopłata)

  327,95 zł 

 337,09 zł 

 291,41 zł 

 346,22 zł  

  209,20 zł 

 227,47 zł 

 264,01 zł 

 327,95 zł

382,76 zł

LUX

229,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

209,20/szt. * 

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

200 x 200

2

  226,71 zł 

 246,51 zł 

 286,11 zł 

 355,41 zł

414,81 zł  

3

 224,44 zł 

 244,04 zł 

 283,25 zł 

 351,86 zł

410,66 zł

4

 222,20 zł 

 241,60 zł 

 280,42 zł 

 348,34 zł

406,56 zł

5

   219,98 zł 

 239,19 zł 

 277,61 zł 

 344,85 zł

 402,49 zł

6

 217,78 zł 

 236,80 zł 

 274,84 zł 

 341,41 zł

 398,46 zł 

7

  215,60 zł 

 234,43 zł 

 272,09 zł 

 337,99 zł

394,48 zł

8

 213,44 zł 

 232,08 zł 

 269,37 zł 

 334,61 zł

390,54 zł  

9

  211,31 zł 

 229,76 zł 

 266,67 zł 

 331,27 zł

 386,63 zł

10 *

249,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

227,47/szt. * 

289,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

264,01/szt. * 

EXCLUSIVE

359,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

327,95/szt. *

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

2

  355,41 zł 

 365,31 zł 

 315,81 zł 

 375,21 zł 

3

 351,86 zł 

 361,66 zł 

 312,65 zł 

 371,46 zł 

4

 348,34 zł 

 358,04 zł 

 309,53 zł 

 367,74 zł 

5

 344,85 zł 

 354,46 zł 

 306,43 zł 

 364,07 zł 

6

341,41 zł 

 350,92 zł 

 303,37 zł 

 360,43 zł  

7

  337,99 zł 

 347,41 zł 

 300,33 zł 

 356,82 zł  

8

 334,61 zł 

 343,93 zł 

 297,33 zł 

 353,25 zł 

9

   331,27 zł 

 340,49 zł 

 294,36 zł 

 349,72 zł  

10 *

369,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

337,09/szt. * 

319,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

od 291,41/szt. *

379,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

346,22/szt. *

419,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

382,76/szt. * 

+ 10,00 zł 

+ 10,00 zł 

+ 12,00 zł 

+ 15,00 zł

---------- 

+ 10,00 zł 

+ 10,00 zł 

+ 12,00 zł 

+ 15,00 zł 

ilość
wymiar

FILM
(dopłata)

ilość
wymiar

FILM
(dopłata)

359,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

327,95/szt. * 

zamów więcej i oszczędzaj!
zamów więcej i oszczędzaj!

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.



Specyfikacja produktu:
Dwa wydruki jednostronne kolorowe (4/0) 
kaseta double + wkład - Baner Blockout
lub
kaseta double  + wkład - Film Blockout (dopłata)

 300,55 zł 

 337,09 zł 

DWUSTRONNY

329,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

300,55/szt. *  

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

85 x 200

100 x 200

2

  325,71 zł 

 365,31 zł 

3

  322,45 zł 

 361,66 zł 

4

  319,23 zł 

 358,04 zł 

5

    316,04 zł 

 354,46 zł 

6

  312,88 zł 

 350,92 zł 

7

  309,75 zł 

 347,41 zł 

8

  306,65 zł 

 343,93 zł 

9

   303,58 zł 

 340,49 zł 

10 *

369,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

337,09/szt. * 

X-Baner

119,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

108,71/szt. * 

Specyfikacja produktu:
Druk jednostronny kolorowy (4/0) 
wkład - Baner Blockout 

www.studiok2.pl/roll-up

podane ceny są cenami netto

60 x 160

80 x 180

120 x 200

2

  117,81 zł 

 127,71 zł 

 157,41 zł 

3

  116,63 zł 

 126,43 zł 

 155,84 zł 

4

 115,47 zł 

 125,17 zł 

 154,28 zł 

5

 114,31 zł 

 123,92 zł 

 152,73 zł 

6

 113,17 zł 

 122,68 zł 

 151,21 zł 

7

 112,04 zł 

 121,45 zł 

 149,70 zł 

8

 110,92 zł 

 120,24 zł 

 148,20 zł 

9

 109,81 zł 

 119,03 zł 

 146,72 zł 

10 *

129,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

117,84/szt. *

159,00/ szt.
zł netto

przy 10 sztukach 

145,25/szt. *

  108,71 zł 

 117,84 zł 

 145,25 zł 

+ 20,00 zł

+ 20,00 zł

ilość
wymiar

FILM
(dopłata)

ilość
wymiar

zamów więcej i oszczędzaj!
zamów więcej i oszczędzaj!

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.



+ 10,00 zł 

+ 10,00 zł 

+ 12,00 zł 

+ 15,00 zł 

+ 20,00 zł 

+ 20,00 zł 

 

FILM
(dopłata)

Elementy wymienne w Roll-Upach i X-Banerach - Baner Blockout + Film
podane ceny są cenami netto

ilość

85 x 200

100 x 200

120 x 200

150 x 200

200 x 200

85 x 200

100 x 200 

60 x 160

80 x 180

120 x 200

1

 99,00 zł 

 103,00 zł 

 116,00 zł 

 136,00 zł 

 165,00 zł 

 173,00 zł 

 178,00 zł 

 86,00 zł 

 93,00 zł 

 112,00 zł 

2

  98,01 zł 

 101,97 zł 

 114,84 zł 

 134,64 zł 

 163,35 zł 

 171,27 zł 

 176,22 zł 

 85,14 zł 

 92,07 zł 

 110,88 zł 

3

 97,03 zł 

 100,95 zł 

 113,69 zł 

 133,29 zł 

 161,72 zł 

 169,56 zł 

 174,46 zł 

 84,29 zł 

 91,15 zł 

 109,77 zł 

4

  96,06 zł 

 99,94 zł 

 112,55 zł 

 131,96 zł 

 160,10 zł 

 167,86 zł 

 172,71 zł 

 83,45 zł 

 90,24 zł 

 108,67 zł 

5

  95,10 zł 

 98,94 zł 

 111,43 zł 

 130,64 zł 

 158,50 zł 

 166,18 zł 

 170,99 zł 

 82,61 zł 

 89,34 zł 

 107,59 zł 

6

  94,15 zł 

 97,95 zł 

 110,31 zł 

 129,33 zł 

 156,91 zł 

 164,52 zł 

 169,28 zł 

 81,79 zł 

 88,44 zł 

 106,51 zł 

7

  93,21 zł 

 96,97 zł 

 109,21 zł 

 128,04 zł 

 155,34 zł 

 162,88 zł 

 167,58 zł 

 80,97 zł 

 87,56 zł 

 105,45 zł 

8

 92,27 zł 

 96,00 zł 

 108,12 zł 

 126,76 zł 

 153,79 zł 

 161,25 zł 

 165,91 zł 

 80,16 zł 

 86,68 zł 

 104,39 zł 

9 10

  90,44 zł 

 94,09 zł 

 105,97 zł 

 124,24 zł 

 150,73 zł 

 158,04 zł 

 162,61 zł 

 78,56 zł

 84,96 zł

 102,31 zł 

wymiar

  91,35 zł 

 95,04 zł 

 107,04 zł 

 125,49 zł 

 152,25 zł 

 159,63 zł 

 164,25 zł 

 79,36 zł 

 85,82 zł 

 103,35 zł 

podwójny

podwójny

Akcesoria do banerów

Lampka do ROLL-UP’u Maszt do ROLL-UP DWUSTRONNY

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 85x200

Torba Transportowa do Roll-Up`u
• model: standard, strong, lux
• wewnątrz - dodatkowa GRUBA WKŁADKA  Zabezpieczająca
• poręczny Uchwyt

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 100x200

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 120x200

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 150x200

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 200x200

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 85x200

Torba Transportowa 
do ROLL-UP’u / 100x200 Torba Transportowa 

do ROLL-UP’u / 120x200

67,00/ szt.
zł netto

21,00/ szt.
zł netto

Torba Transportowa do Roll-Up`u
• model: exclusive
• wewnątrz - dodatkowa GRUBA WKŁADKA  Zabezpieczająca
• poręczny Uchwyt

23,00/ szt.
zł netto

42,00/ szt.
zł netto

41,00/ szt.
zł netto

53,00/ szt.
zł netto

34,00/ szt.
zł netto

54,00/ szt.
zł netto

26,00/ szt.
zł netto

45,00/ szt.
zł netto

Roll-Up i X-Baner

Roll-up jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania różnego rodzaju działań marketingowych. Idealnie 
sprawdza się na targach, pokazach, akcjach promocyjnych czy szkoleniach. Przy większych rozmiarach może 
pełnić funkcję ścianki reklamowej lub tła dla ekspozycji. Jest przedmiotem dedykowanym do ekspozycji 
wewnątrz pomieszczeń. 

W skład roll-up’u wchodzą stelaż (kaseta maskująca) oraz wydruk wykonany na banerze blockout  
o gramaturze 420 g/m2. Baner posiada umieszczoną wewnątrz szarą warstwę blokującą, która zapobiega 
prześwitywaniu. Materiał jest trwały i wytrzymały, zapewnia najwyższą jakość druku oraz charakteryzuje się 
satynowym wykończeniem. Film Blockout w gramaturze 210 g/m2 różni się od standardowego tym, że jest 
cieńszy oraz stwarza wrażenie bardziej ekskluzywnego. W celu wymiany grafiki na nową istnieje możliwość 
zakup samego wydruku.

X – baner to mobilny, lekki i poręczny system stosowany do prezentacji reklam, nazywany potocznie 
„pajączkami”. Znakomicie sprawdza się podczas targów, szkoleń czy wszelkiego rodzaju imprez. Jego lekka  
i łatwa w transporcie konstrukcja jest jednocześnie prosta w montażu i demontażu. Ten rodzaj systemu 
stanowi najtańszy mobilny nośnik reklamy, dzięki czemu jest tak popularny.

W skład X-baneru wchodzą stelaż (przypominający kształtem odpowiednio literę X) oraz wydruk wykonany 
na banerze blockout o gramaturze 420 g/m2. Baner posiada umieszczoną wewnątrz szarą warstwę blokującą, 
która zapobiega prześwitywaniu. Materiał jest trwały i wytrzymały, zapewnia najwyższą jakość druku oraz 
satynowe wykończenie. W celu wymiany grafiki na nową istnieje możliwość zakup samego wydruku.

większa ilość - kontakt  dział handlowy

Niniejszy dokument zawiera orientacyjną kalkulację cen, która może ulec zmianie. Nie stanowi on oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do rozpoczęcia negocjacji w celu zawarcia umowy. Oferta handlowa zostanie przygotowana po uzgodnieniu 
niezbędnych i wymaganych przez PPR STUDIO K2 warunków zlecenia i akceptacji przez Państwa niniejszej kalkulacji. Niniejsza oferta stanowi tajemnicę handlową i zawarte w niej informacje nie mogą być udostępniane innym osobom zarówno w całości,  

jak i w części. Powyższa oferta jest ważna przez 30 dni, po tym terminie prosimy o upewnienie się czy oferta jest nadal aktualna. Podane ceny są kwotami netto, do których należy doliczyć podatek vat (23%). Oferta nie zawiera kosztów transportu.
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Pełną ofertę oraz więcej informacji uzyskają Państwo 
w naszym Dziale Handlowym
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kom. 668 499 085 tel. 67 356 89 22
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