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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



Rodzaj Cena

fotogranit 60 - 120,-

FOTOGADŻETYCennik

Fotoramki

Fotogranit

Fotogranit

Jeśli znudziły wam się zdjęcia oprawione w tradycyjną ramkę i postawione na biurku, 
to mamy dla was idealną alternatywę!

 Fotoramka sprawdzi się tu rewelacyjnie! Skomponujemy wspólnie wasze zdjęcia i grafikę.
 Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi wzorami lub do stworzenia własnej grafiki.

Rodzaj ramki Cena

MDF (różne wzory) 30 - 120,-

Szklane 33 - 120,-

Fotoramki

Jeśli fotoramki to jeszcze nie jest to czego szukacie, to oryginalnym prezentem będzie fotogranit –
nadruk w kamiennej oprawie będzie wyglądał dostojnie i profesjonalnie. 

Możecie wybrać zdjęcie lub grafikę – czekamy na wasze zamówienia



Format Specyfikacja Cena

A4 12 stron + okładka 40,-

A3 12 stron + okładka 70,-

A2 1 arkusz A2 30,-

A1 1 arkusz A1 45,-

Cennik

Fotokalendarz

Fotokalendarz

Drukujemy je na profesjonalnych, błyszczących papierach fotograficznych o gramaturze 260g/m2. 
Każdy kalendarz oprawiamy w metalowe bindowanie, aby mógł zawisnąć w honorowym miejscu.

Kalendarze z własnymi zdjęciami to idealna pamiątka lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. 
Wystarczy dostarczyć nam lub przesłać zdjęcia z opisem, które z nich mają znajdować się w danym miesiącu.
Posiadamy również możliwość druku kalendarzy trójdzielnych.

Fotoksiążka
Oferujemy wykonanie fotoksiążek. Zdjęcia drukujemy na papierze błyszczącym fotograficznym o gramaturze
180g/m2 i łączymy album ozdobną twardą oprawą. Powstała fotoksiążka może pomieścić około 40 kartek.
Jednak na jednej kartce możemy umieścić dowolną ilość zdjęć. W efekcie możemy otrzymać album, w którym
będzie ponad 100 fotografii. Posiadamy gotowe szablony, które w całości można obejrzeć w punkcie
stacjonarnym.

Jeśli zdecydują się Państwo na jedną z naszych propozycji, to przygotujemy projekt. Dla wymagających
tworzymy unikatowe szablony – przygotowanie indywidualnego wzoru.. Wykonujemy również pojedyncze
wydruki na papierze fotograficznym.

Druk na papierze fotograficznym błyszczącym 180g/m2

Element Cena

1 strona 4.40,-

okładka 25-40,-

Fotoksiążka

FOTOGADŻETY



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


