
Prowadzimy sprzedaż szczecińskich pamiątek oraz mapek - zajrzyjcie do nas:
70-550 Szczecin, ul. Hołdu Pruskiego 8/u3

tel. +48 515 019 027
kontakt@pavone.pl

/pavone.centrum.poligrafii
www.pavone.pl

Łączymy rehabilitację zdrowotną i społeczną, z rozwojem zawodowym. Spółdzielnia promuje integrację wśród
ludzi bez względu na płeć, przekonania, w różnym wieku (młodzi, seniorzy), o różnorodnym poziomie
wykształcenia, zamożności, niepełnosprawności poprzez aktywizację zawodową i społeczną. Poza działaniami
stricte biznesowymi, podejmujemy działania mające na celu łączenie ludzi pełnosprawnych oraz tych z
niepełnosprawnościami poprzez różnego rodzaju warsztaty poligraficzne, warsztaty rękodzielnicze, spotkania przy
książce, filmie, eventy związane z historią i bieżącymi sprawami naszego regionu. Ponadto pragniemy stworzyć
półkę społeczną łączącą artystów niepełnosprawnych z Pomorza Zachodniego.

O NASCennik

Pavone Centrum Poligrafii

Przedsiębiorstwo Społeczne
Spółdzielnia Socjalna Razem Mocni

Punkt DPD Pickup

Półka Społeczna u Kazika

Jesteśmy jedną z gałęzi działalności prowadzonej w ramach Spółdzielni Socjalnej Razem Mocni, którą tworzy
doświadczony i ambitny zespół osób, w znacznej większości z niepełnosprawnościami. Zespół nasz oferuje szeroki
wachlarz usług poligraficznych, wykonywanych w najwyższej jakości i niskiej cenie. Posiadamy nowoczesny park
maszynowy, pozwalający na kompleksową obsługę zleceń od etapu przygotowania az do gotowego produktu
dostarczonego do klienta.

 
 
 
 
 

To, co wyróżnia nasze przedsiębiorstwo, to w pełni odpowiedzialne społecznie podejście do rozwiązywania
problemów zagrożenia wykluczeniem, szczególnie wśród osób z niepełnosprawnościami za pomocą kreatywnych i
innowacyjnych metod pracy i rozwoju zawodowego.

SILNA STRONA NASZEJ SPÓŁDZIELNI

Znajdą u nas Państwo wyroby rękodzielnicze autorstwa osób niepełnosprawnych oraz szczecińskich
mikrotwórców.  Wspieramy w ten sposób lokalny rynek i pomagamy w rozwoju na start.

Jesteśmy również punktem DPD Pickup, gdzie mogą Państwo nadać lub odebrać swoje paczki. Zakupiony u nas
towar mogą Państwo od razu wysłać, co ułatwi transport gabarytów jak i mniejszych upominków.

Szczecińskie Pamiątki



minimalna cena 45,-

1 m2 60,-

minimalna cena 55,-

1 m2 70,-

minimalna cena 45,-

1 m2 55,-

Wyklejanie od 1m2 60,- / 1 m2

Zastosowanie wycinanych liter i grafik z folii:
– naklejki na szyby sklepowe

– naklejki na samochód bądź inny pojazd
– naklejki na ścianę

– naklejki na każde inne miejsce które zaproponujesz 
 

Druk na folii One Way Vision
W ofercie posiadamy również wydruk na folii One Way Vision (OWV). Folia ta po wyklejeniu tworzy efekt
lustra weneckiego – reklama będzie dobrze widoczna i pozwoli światłu słonecznemu wpadać do
pomieszczenia. Taki efekt zawdzięczamy perforacji, która jest obecna na folii. Struktura folii jest podobna do
plastra miodu czyli posiada otwory, przez które swobodnie przechodzi światło słoneczne. W efekcie reklama
naklejona na witrynę lokalu z zewnątrz jest bardzo dobrze widoczna i skupia uwagę przechodniów.

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik

Druk na folii samoprzylepnej

Folia

Wycinanie z folii

Oferujemy Państwu druk na folii samoprzylepnej. Odpowiednia folia gwarantuje wysoką jakość, a dokładność
i zaangażowanie przy każdym wydruku daje wytrzymałe i profesjonalne materiały. Dysponujemy folią białą
lub bezbarwną, matową bądź też błyszczącą. Wykonujemy również dodatkowe laminowanie, które zapewni
odporność na zarysowania oraz warunki atmosferyczne. Posiadamy możliwość druku naklejek z wycięciem po
obrysie. Czas oczekiwania na wydruk to około 3 dni robocze.

Proponujemy Państwu wycinanie określonych kształtów z folii za pomocą plotera tnącego. Ta metoda
sprawdza się przy prostych wektorowych projektach np. litery, cyfry, znaki oraz logotypy. Folia idealnie
nadaje się do wyklejenia szyb lub witryn lokali. Stworzy również ciekawy efekt po naklejeniu na lustro.
Posiadamy różne kolory folii do wyboru.

Druk na folii 
(biała/bezbarwna)

Druk na folii 
One Way Vision

Wycinanie z folii

*ceny netto



Powierzchnia Cena

1 m2 45,-

  

Rozmiar Cena

85x200 cm 210,-

100x200 cm 250,-

Banery reklamowe to idealna forma reklamy widocznej z dużych odległości. 
U nas zrealizują Państwo takie zamówienie w ciągu 3 dni roboczych.
W cenie oferujemy dziurkowanie.
Gotowe projekty prosimy przysyłać w odpowiednim rozmiarze
oraz z zachowaną kolorystyką CMYK.

Nasze banery odporne są na wilgoć, niskie temperatury oraz promienie UV.
Krawędzie każdego baneru są wykonane z podwójnej warstwy oraz zgrzane
pod wysoką temperaturą aby były bardziej wytrzymałe. W cenie oferujemy
oczkowanie. Oczka umożliwiają łatwy montaż banerów w różnych
miejscach. Tunele to opcja, która umożliwia wykorzystanie materiału
banerowego w formie transparentu. Gotowe projekty prosimy przysyłać w
PDF-ie lub TIFF-i, odpowiednim rozmiarze oraz z zachowaną kolorystyką
CMYK. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik
Baner reklamowy

Baner

minimalna powierzchnia druku to 1m2

Roll'up
Rollupy mają za zadanie przykuwać uwagę najważniejszymi informacjami oraz bogatą grafiką. Taka forma
reklamy świetnie sprawdzi się podczas targów, festiwali, event’ów czy konferencji. Wytrzymała konstrukcja
oraz nowoczesny wygląd pozwoli na wyróżniającą się reklamę firmy.

Rollupy można ustawiać w miejscach dobrze widocznych oraz często uczęszczanych aby reklama dotarła do
jak największego grona odbiorców. Ze względu na gładką powierzchnie intensywne kolory przykuwają uwagę,
a prosty system składający ułatwi jego szybki demontaż.

Każdy rollup jest wyposażony w poręczny stojak oraz pokrowiec. Dzięki przystępnej konstrukcji złożenie
reklamy trwa zaledwie chwilę, a pokrowiec zabezpieczy sprzęt przez zabrudzeniem. Oferujemy Państwu
rollupy w dwóch standardowych rozmiarach: 85×200 cm oraz 100×200 cm.

Czas oczekiwania na rollup to około 3 dni roboczych.
W niektórych przypadkach jesteśmy w stanie zrealizować
zlecenie wkrótszym terminie.

Roll'up

*ceny netto



Format Cena/szt.

foto A3 25,-

foto A2 45,-

foto A1 80,-

foto A0 150,-

foto B2 60,-

foto B1 100,-

foto B0 200,-

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik
Foto - Plakat

Papier Photo Glossy 220g

Plakat na papierze fotograficznym to piękna dekoracja ścienna. Możesz ją
zamówić zarówno dla siebie, jak i komuś na prezent. Wybierz zdjęcie, które
ma stać się plakatem – własne lub jeden z naszych gotowych propozycji.

Drukujemy plakaty wielkoformatowe na papierach kredowych lub
fotograficznych. Druk na papierze fotograficznym oferujemy w wersji
błyszczącej lub matowej. Papier fotograficzny charakteryzuję się wysoką
jakością oraz pozwala na realizację zamówienia w krótkim czasie.

Produkt jest kompletny i gotowy do zawieszenia.
Kup jeden z naszych plakatów i przekonaj się, jak małym kosztem można
odmienić wystrój swojego domu.
Zaufaj naszemu doświadczeniu a będziesz mile zaskoczony.

Foto-Plakat

Plakat

Plakaty offsetowe

Plakaty cyfrowe A4

Drukujemy plakaty wielkoformatowe na papierze kredowym lub fotograficznym (matowym lub błyszczącym).
Charakteryzuje się on jakością fotograficzną oraz krótkim czasem oczekiwania. Główną cechą druku na papierze
kredowym to niska cena oraz żywe kolory.

Papier fotograficzny błyszczący lub matowy 120g/m2, 180g/m2, 250g/m2
druk na miejscu lub w ciągu kilku godzin
Cennik dostępny w "Wydrukach reklamowych"

Papier kreda błysk 130g/m2, 170g/m2, 200g/m2
Zadruk jednostronny, kolor CMYK
Termin realizacji wynosi ok. 7 dni roboczych od
akceptacji projektu
Możliwość wydruku również na gramaturze:
90g/m2, 250g/m2, 300g/m2, 350g/m2

Format
/Gramatura 130g/m² 170g/m² 250g/m²

50 szt. 157,- 298,- 192,-

100 szt. 204,- 326,- 235,-

200 szt. 270,- 351,- 324,-

300 szt. 319,- 382,- 398,-

500 szt. 340,- 428,- 461,-

Plakaty A3 - druk offsetowy

*ceny netto



WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik

Format
/Gramatura 130g/m² 170g/m² 250g/m²

50 szt. 322,- 381,- 496,-

100 szt. 443,- 515,- 601,-

200 szt. 484,- 552,- 664,-

300 szt. 496,- 564,- 718,-

500 szt. 610,- 622,- 835,-

Format
/Gramatura 130g/m² 170g/m² 250g/m²

50 szt. 377,- 520,- 430,-

100 szt. 460- 645,- 615,-

200 szt. 520,- 701,- 741,-

300 szt. 537,- 726,- 807,-

500 szt. 599,- 879,- 959,-

Format
/Gramatura 130g/m² 170g/m² 250g/m²

100 szt. 732,- 774,- 803,-

200 szt. 821,- 880,- 882,-

300 szt. 876,- 963,- 1048,-

500 szt. 1004,- 1113,- 1305,-

Format
/Gramatura 130g/m² 170g/m² 250g/m²

100 szt. 745,- 788,- 818,-

200 szt. 855,- 896,- 909,-

300 szt. 1071,- 1161,- 1196,-

500 szt. 1072,- 1220,- 1296,-

Plakat wielkoformatowy

Plakaty A2 - druk offsetowy

Plakaty offsetowe

Drukujemy plakaty wielkoformatowe na papierze kredowym lub fotograficznym (matowym lub błyszczącym).
Charakteryzuje się on jakością fotograficzną oraz krótkim czasem oczekiwania. Główną cechą druku na papierze
kredowym to niska cena oraz żywe kolory.

Papier kreda błysk 130g/m2, 170g/m2, 200g/m2
Zadruk jednostronny, kolor CMYK

Termin realizacji wynosi ok. 7 dni roboczych od akceptacji projektu
Możliwość wydruku również na gramaturze: 90g/m2, 250g/m2, 300g/m2, 350g/m2

 

Plakaty B2 - druk offsetowy

Plakaty A1 - druk offsetowy Plakaty B1 - druk offsetowy

*ceny netto



WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik

Powierzchnia Cena

1 m² od 85,-

1 m² z białym
kolorem od 200,-

laminowanie 20,- / 1m²

  

Naklejki i Naklejki Ścienne

Naklejki

Naklejki z wycięciem po obrysie
Naklejki papierowe
Cyfrowy druk naklejek na arkuszach papieru samoprzylepnego
- wysoka jakość druku
- duża rozdzielczość druku (czytelne małe czcionki)
- szybkie terminy realizacji
- możliwość nacinania dowolnego kształtu
- możliwość laminowania naklejek
- atrakcyjna cena przy małych i średnich nakładach

Naklejki foliowe
Cyfrowy druk naklejek na arkuszach folii samoprzylepnej
- wysoka jakość druku
- duża rozdzielczość druku (czytelne małe czcionki)
- szybkie terminy realizacji
- duża trwałość naklejek
- możliwość druku na folii bezbarwnej (bez białego koloru)
- możliwe dodatkowe laminowanie
- naklejki mogą być nacięte w dowolnym kształcie
- atrakcyjna cena przy małych i średnich nakładach

Naklejki wielkoformatowe
Drukarnia naklejek wielkoformatowych – posiadamy możliwość wycinania ploterowego. 
Technologia druku – druk ekosolwentowy
- Druk na folii monomerycznej – najpopularniejszy materiał do przygotowania naklejek reklamowych
- Druk naklejek z folii easy dot (łatwa aplikacja, możliwość wielokrotnego naklejania)
- Folia na witryny – One Way Vision
- Folia szroniona z nadrukiem i cięciem ploterowym
- Naklejki wycinane z folii ploterowej (jednokolorowe)
- Naklejki magnetyczne

Czas realizacji ok. 3 dni roboczych

Naklejki drukujemy na bardzo wytrzymałej samoprzylepnej folii PCV o grubości 100 mikronów. 
Posiadamy białą oraz bezbarwną folię w wersji matowej lub błyszczącej. 

Gładka powierzchnia folii oraz druk metodą lateksową zapewnia uzyskanie żywych kolorów 
oraz wysoką jakość produktu. Wycinamy kształt według upodobań klienta, np. kwadraty, prostokąty, gwiazdki. 

Istnieje możliwość laminowania, które zapewni ochronę przed ścieraniem oraz warunkami atmosferycznymi.
Cena przeliczana jest wg powierzchni jaką zajmuje wydruk.

 

Posiadamy w ofercie:

*ceny netto



... czyli inspirujące zdjęcia na ścianie.

Zachwycające kolory i oryginalne wzory to cechy fototapet na wymiar. W ofercie znajdziesz najpiękniejsze
fotografie, którymi możesz udekorować swoje ściany. Miłośnicy nowoczesnego stylu, jak i bardziej klasycznych
aranżacji znajdą coś dla siebie. 

Pejzaże oraz najsłynniejsze panoramy miejskie staną się elementem Twoich pomieszczeń. Fototapety te mają
niezwykle dekoracyjny charakter, dzięki czemu w idealny sposób uzupełnią wystrój nowoczesnego wnętrza.
Kolejną zaletą fototapet na ścianę jest to, że powiększają one optycznie przestrzeń.

Fototapety na wymiar to atrakcyjne cenowo dekoracje ścienne, które powstały w oparciu o najnowsze trendy.

Fototapety na ścianę – idealne dla każdego pomieszczenia!

Czy fototapety na ścianę nadają się do dowolnego pomieszczenia? 
Odpowiadamy że tak! Jeśli chcesz umieścić ciekawą dekorację ścienną w kuchni, to polecamy kolorowe
fototapety z motywami kulinarnymi. Z kolei na ścianę sypialni polecamy fototapetę w stonowanych barwach i
subtelnych deseniach. Dzięki takiej fototapecie powstanie zaciszne wnętrze, w którym będzie można się
zrelaksować. Fototapeta do salonu może być nieco bardziej odważna – geometryczne wzory, abstrakcyjny
motyw lub pejzaż z widokiem na Manhattan. 

Dla nastolatków polecamy fototapety graffiti – dekoracje ścienne inspirowane sztuką street art. 
Z kolei fototapety dla dzieci przeniosą nas w kolorowy świat z ulubionych bajek.

Dopasuj fototapetę do wymiaru swojej ściany

Fototapeta to dekoracja wielkoformatowa, która w wyjątkowy sposób wzbogaci aranżację naszego wnętrza.
Wysokiej jakości wydruk zdjęcia z pięknym pejzażem, ulubionym miastem lub kolorowym motywem potrafi
całkowicie odmienić wystrój wnętrza.

W większych wymiarach doskonale sprawdzają się fototapety z ciekawym deseniem, na przykład kolorowymi
figurami geometrycznymi lub artystycznymi kolażami. Z drugiej strony większa fototapeta na wymiar może
przedstawiać klasyczny pejzaż. Taki jak Nowy Jork, Paryż czy też majestatyczne Alpy.

Powierzchnia Cena

1 m2 40 - 80,-

  

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik

Foto - Tapeta

Fototapeta

Wycena indywidualna

*ceny netto



Fotoobrazy na płótnie to wyjątkowy sposób na ozdobienie mieszkania i dodania wnętrzom charakteru. W naszym
domu zamiast wizji nieznanego artysty mogą wisieć fotoobrazy na płótnie bliskie naszemu sercu. Można użyć
fotografii takich jak wspólny spacer, wakacje czy chwile spędzone w rodzinnym gronie. Są to wspaniałe okazje,
które warto upamiętnić!

Fotoobrazy na płótnie to modny i praktyczny dodatek, który może stać się ozdobą mieszkania przez cały rok. 
Taki fotoobraz na płótnie można powiesić w pokoju dziecięcym, sypialni, salonie czy kuchni. Co więcej, fotoobrazy
na płótnie ze zdjęciem są na tyle uniwersalne, że można nimi obdarować praktycznie każdego bez względu na wiek
czy upodobania.

Fotoobrazy na płótnie – unikatowy prezent

Szukasz wyjątkowego upominku? Takim bez wątpienia jest fotoobraz na płótnie ze zdjęciem. Ślub, wspólne
wakacje, narodziny dziecka to wydarzenia, które warto uwieczniać na zdjęciach, a następnie wydrukować w formie
fotoobrazów na płótnie. Możliwości jest bardzo wiele, ograniczeniem jest jedynie własna wyobraźnia. Dzięki temu,
że fotoobrazy na płótnie mają zadrukowane boki, można je powiesić na ścianie bez konieczności oprawiania w ramę.
Fotoobrazy na płótnie ze zdjęciem to także dobry pomysł na zindywidualizowany prezent dla kogoś bliskiego czy
przyjaciela. Fakt, że samodzielnie wykonaliśmy projekt, z pewnością ucieszy obdarowaną osobę!

 

Najlepsza jakość w dobrej cenie

Fotoobrazy na płótnie ze zdjęciem są przygotowane ze szczególną starannością i przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii. Najlepszej jakości materiały wykorzystywane w tym procesie dają pewność, że wydruki będą wysokiej
jakości, wierne oryginałowi i pięknie prezentujące się na ścianie.
Warto już dziś poszukać wyjątkowych fotografii w swoim albumie i przygotować unikatowe fotoobrazy na płótnie,
które z pewnością staną się dla obdarowanego strzałem w dziesiątkę!
Czas realizacji - 3 dni robocze

Rozmiar Cena

30x40 cm 50,-

40x50 cm 66,-

50x50 cm 75,-

50x70 cm 97,-

70x70 cm 122,-

70x80 cm 134,-

70x100 cm 160,-

80x80 cm 147,-

100x100 cm 207,-

WYDRUKI
WIELKOFORMATOWE

Cennik
Foto - Obraz

Foto-Obraz

*ceny netto



OFERTACennik

Zapoznaj się z pozostałą ofertą

Druk wielkoformatowy

Oferta dla firm

Projekt

Gadżety reklamowe

Wielki format to głównie roll’upy i banery przykuwające uwagę informacjami oraz grafiką. Ta forma reklamy
świetnie sprawdzi się podczas targów, festiwali, event’ów czy konferencji. Oferujemy również nadruki na folii,
fototapety, fotoobrazy, naklejki i plakaty. 

Wykonujemy nadruki reklamowe na rozmaitych produktach codziennego użytku tj. długopisy, breloki,
wizytowniki, magnesy, podkładki, kubki, parasole, smycze, koszulki, torby reklamowe i wiele innych.

Stworzymy indywidualny wzór dostosowany do Twoich potrzeb i według indywidualnych preferencji.
Zachowamy plik, aby mogli Państwo powielać swoje zamówienie w każdym momencie.

Oferta dla studentów

Zajmujemy się kompleksową realizacją projektów poligraficznych dla firm, zaczynając od zaprojektowania
materiałów reklamowych,  kończąc na usłudze druku. Oferujemy nie tylko druk cyfrowy – bardzo opłacalny, gdy
potrzebujesz niskiego nakładu, ale także druk offsetowy - gdzie walorem są duże nakłady, przy niskiej cenie.
Wieloletnie doświadczenie naszych pracowników oraz profesjonalny park maszyn zapewnia usługi na
najwyższym poziomie. W naszej ofercie znalazły się wydruki niezbędne dla każdego biznesu, m.in.: wizytówki,
ulotki, foldery, kalendarze, teczki, papiery firmowe, koperty, notesy. Oprócz tego oferujemy druki
okolicznościowe: zaproszenia i kartki - na papierach ozdobnych, personalizowane. Dla artystów, właścicieli
pubów, organizatorów imprez mamy ofertę specjalną - plakaty w różnym rozmiarze. Drukujemy także metki
odzieżowe z opcją dziurkowania pojedyńcze lub składane, recepty, etykiety cenowe lub naklejki w różnych
formatach i kształtach. Wydruki realizujemy w nakładach dokładnie takich, jakie potrzebują nasi Klienci. 
W swojej ofercie posiadamy również personalizowane gadżety reklamowe.

Dla studentów i uczniów 10 % zniżki na materiały do nauki, oferujemy:
- wydruk
- ksero

- skanowanie
- laminowanie

- druk i oprawę prac dyplomowych


