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Nadruki UV LED w 16,7 Miliona Kolorów 
Oferta na nadruki cyfrowe metodą bezpośrednią 

drukarkami UV LED GROZER 
 

 

 

   

 

Wykonujemy nadruki na: 

kamieniu, ceramice, drewnie, produkty AGD, narzędzia biurowe, plexi, pcv, tworzywach sztucznych, banerach, folia, naklejki, pleksi, 

na szkle, szkle dekoracyjnym, PET, PE, PMMA (akryl), PP, dibond, metal, druk na płytach z tworzyw, foliach, tekturze, zabawkach, 

narzędziach biurowych, druk na gadżetach, upominkach, plakatach, trofeach, produktach budowlanych, wystrój wnętrz, płytki 

ceramiczne, plastiki, długopisy, ołówki, puszki, szkło, PCV, zapalniczki, aluminium, drewno, ceramika, opakowania, pendrive – 

pamięci USB, odtwarzacze MP3, podkładki, myszki, kontrolery, tabliczki aluminium, płyty DVD, gadżety, myszki, huby, kalkulatory, 

cyfrowe ramki foto, akcesoria GSM, etui na smart fony, wizytowniki, etui, pudełka, podstawki i stojaczki, układanki, płyty CD i DVD, 

latarki, kosmetyczki, teczki, notesy, breloki, identyfikatory, klipy, skrobaczki, kalendarze książkowe, zestawy do wina, produkty 

reklamowe (flamastry,  miarki, linijki, smyczki, bransoletki, kredki, notesy, organizery), produkty produkcyjne (szminki, piloty, 

opakowania na kosmetyki, opakowania na lekarstwa, zegary, stacje pogody, radia, alkomaty, radia, karty pcv itd. itp.) opakowania, 

błony do paneli kontroli, itd. Itp. 

NADRUKI UV FULL KOLOR (druk cyfrowy bezpośredni w 16,7 miliona kolorów + ekstra kolor biały). Druk 

cyfrowy UV umożliwia wykonywanie nadruków w pełnym kolorze na różnych podłożach. Nadruki UV 

LED to wydruki cyfrowe, bezpośrednie w wysokiej rozdzielczości aż do 2880x1440  DPI tuszami  

utwardzanymi promieniami UV (C,M,Y,K, Lc, Lm  + Biały), zapewniającymi intensywne kolory, doskonałe 

krycie oraz przyczepność do podłoża.  
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Maksymalne pole druku dla Drukarki: 

GROZER GROM UVT-7151 - 70x50cm maksymalna 

wysokość przedmiotów do 15cm 

 

GROZER WERWA UVHT-180 - 180cm szerokość i 

dowolna długość, maksymalna wysokość 

przedmiotów do 3cm 

 

Dzięki zastosowaniu białych tuszy, bez problemu wykonamy nadruk na ciemnych materiałach. Druk 

cyfrowy UV bezpośredni stosuje się na różnego rodzaju tworzywa, do najpopularniejszych należą: akryl, 

pianki pvc, poliwęglan, poliester, laminaty, skóra, oprawy skóropodobne, drewno, płótno, ceramika, szkło, 

stal, aluminium. Dużą zaletą technologii jest brak konieczności wykonywania kosztownych matryc oraz 

możliwość druku w pełnym kolorze już od kilku sztuk (w tym personalizację) odwzorowując 

najdrobniejsze detale. Nadrukowana farba posiada lekko wypukłą strukturę oraz wysoki połysk. 

Oferujemy szybkie terminy realizacji oraz wysoką jakość nadruków. Pliki z projektem należy dostarczyć 

w formacie TIFF (300dpi), EPS lub PDF zamienione na krzywe. Druk PANTONE jest  symulowany przez 

kolory CMYK. 
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Cena nadruku: 
Wyliczana  dla każdego zamówienia: 

Nadruk UV LED CMYK = Full Color 16,7 Miliona Kolorów 
i/lub Nadruk kolorem BIAŁYM 2880x1440 DPI 

Kod Nadruku GUV 1 GUV 2 GUV 3 GUV 4 GUV 5
Maksymalny 

Rozmiar 
Nadruku i / lub 
przedmiotu do 

nadruku 

do  
4 cm2 

do  
25 cm2 

do 
 50 cm2 

do  
200 cm2 

do  
1000 cm2

Koszt Rozruchu 
PLN / Pozycja GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Koszt Ponownego
Rozruchu 

PLN / Pozycja 
GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS GRATIS 

Ilość zł / pozycja zł / pozycja zł / pozycja zł / pozycja zł / pozycja

1-49 1,4 1,9 2,83 4,35 17,50
50-99 1,05 1,55 2,48 4,00 15,50

100-249 0,95 1,45 2,38 3,90 14,50
250-499 0,7 1,20 2,13 3,65 14,00
500-1499 0,63 1,13 2,06 3,58 13,50
1500-2999 0,58 1,08 2,01 3,53 9,9 
3000-4999 0,56 1,06 1,99 3,51 9,3 
5000-9999 0,51 1,01 1,94 3,46 8,9 

Powyżej 10000 0,46 0,96 1,89 3,41 8,5 

 

Druk kolorem białym: Cena taka sama jak dla FULL COLOR 
Druk kolorem białym + CMYK : Cena taka sama jak dla FULL COLOR 
Kolor Złoty i Srebrny: w opracowaniu 

 Przygotowanie projektu i wizualizacji nadruku: GRATIS! 
 Aktywacja powierzchni - Primer:  opłata 0,25 zł/szt. 
 Do ustawienia maszyny – próbny nadruk - niezbędna jest 1 szt. produktu 
 Personalizacja + 0,99 zł/szt. do ceny z tabeli 
 Efekt 3D - druk wypukły: cena + 200% 
 Rozpakowanie i pakowanie produktów: opłata 0,15 zł/szt. 
 W odpad może trafić do 2% ilości 
 Zlecenia ekspresowe do 3 dni + 50% ceny z tabeli 
 Zlecenia nietypowe kalkulowane są indywidualnie 
 Przepakowanie Palety na Mniejsze Paczki – 100zł od palety 
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Nadruki powyżej 0,1 m2  - cena za 1m2 

Nadruk UV LED Full Color 16,7 Miliona Kolorów za 1m2 

obiekt do druku powyżej 1000cm2  (0,1m)2  

Rodzaj Nadruku 
Jakość Produkcji 
600 x 600 DPI 

Jakość Produkcji 
600 x 1200 DPI 

Jakość Produkcji 
1200 x 1200 DPI 

CMYK  20zł  30zł  40zł 

CMYK + BIAŁY  30zł  60zł  90zł 

Drewno  ‐  50zł  70zł 

 

Nadruki na Szkle -  cena za 1m2 

Nadruk UV LED Full Color 16,7 Miliona Kolorów za 1m2 

Rodzaj Nadruku 
Jakość Produkcji 
1200 x 1200 DPI 

druk jednokierunkowy 

Jakość Produkcji
1200 x 1200 DPI 

druk jednokierunkowy 
plus wygrzewanie w piecu 

Dodatkowo 
Kolor Biały 

SZKŁO 
Nadruk bez zastosowania 

pirmera 
90  120zł  30zł 

SZKŁO 
Nadruk  

z zastosowaniem pirmera 
180zł  230zł  30zł 

 

Kolor Biały: Cena taka sama jak dla FULL COLOR 
Kolor Złoty lub Srebrny: w opracowaniu 

Wszystkie ceny netto 

Serwer FTP: 

Udostępniamy bezpłatnie przestrzeń na własnym serwerze FTP do przesyłania 
projektów. W ramach współpracy generujemy osobisty katalog FTP zabezpieczony 
hasłem, tak aby nikt inny nie miał dostępu do przesyłanych plików. 

Płatność: 

Płatność z góry przed wysyłką za każde zlecenie na podstawie wystawionej faktury pro-
forma. 
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