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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 papieru Nakład Cena

 1 strona 1.50,-

 dla studentów i uczniów
- materiały do nauki -10%

 do 20 str. 0.50,-

 21-300 str. 0.20,-

 powyżej 301 str.* 0.15,-

Rodzaj papieru Nakład Cena

 dla studentów i uczniów
- materiały do nauki -10%

 za sztukę 1.20
-2.00,-

WYDRUKI

Druk offsetowy służy przede wszystkim do realizacji zamówień wysokonakładowych (liczonych w setkach i
tysiącach sztuk). Druk Offsetowy umożliwia drukowanie projektów takich jak: ulotki, foldery, broszury, książki,
wizytówki, biznes karty, papiery firmowe, notesy, plakaty. Druk offsetowy posiada olbrzymią zaletę, jest
niewątpliwie najniższa możliwa cena jednostkowa wydruków oraz bardzo wysoka jakość. 

Cenniki druku offsetowego znajdują się przy poszczególnych produktach

Druk cyfrowy stosuje się przy małych nakładach, ale przy zbliżonych parametrach druku offsetowego. Wysoki
poziom jakości widoczny jest nie tylko w druku kolorowym, ale nawet w przypadku samego czarnego tekstu.
Typowe zastosowania druku cyfrowego to krótkie serie materiałów na konferencje, materiały reklamowe i
biznesowe, raporty itp. oraz całe spektrum druków akcydensowych. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość
personalizacji druków. W stosunku do druku cyfrowego stosuje się te same technologie introligatorskie co w
przypadku innych odmian druku.

 
 
 
 
 

Cennik
Druk cyfrowy 

Druk czarno-biały A4 Druk czarno-biały A3

80g/m2
zwykły

Druk kolorowy A4

80g/m2 
NAVIGATOR

Druk cyfrowy

Druk offsetowy

Druk kolorowy A3

Rodzaj papieru Nakład Cena

 
dla studentów 

i uczniów -
materiały do nauki

-10%

 do 20 str. 1.00,-

 21-300 str. 0.60,-

 powyżej 301 str.* 0.30,-

   

A4 za sztukę + 0.30 - 1,-

A3 za sztukę + 0.60 - 2,-

80g/m2
zwykły

Wyższa gramatura papieru

Rodzaj papieru Nakład Cena

80g/m2 
 NAVIGATOR za sztukę 4.00,-



Rodzaj papieru Nakład Cena

 1 strona 1.50,-

 dla studentów i uczniów
- materiały do nauki -10%

 do 20 str. 0.50,-

 21-300 str. 0.20,-

 powyżej 301 str. 0.15,-

Rodzaj papieru Nakład Cena

 dla studentów i uczniów
- materiały do nauki -10%

 za sztukę 2.0,-

Ksero jest naszą podstawową usługą. 
Kserujemy wszystko, począwszy od książek, dokumentów tekstowych poprzez dokumentację medyczną 

lub budowlaną, a skończywszy na zeszytach, notatkach i materiałach do nauki. 
Dzięki profesjonalnym maszynom firmy EPSON, RICOH oraz MINOLTA kserujemy szybko, 

sprawnie zachowując przy tym wysoką jakość dokumentów.
Dopasowujemy ustawienia kserokopiarek do konkretnego dokumentu, przyciemniamy, 

rozjaśniamy oraz zmieniamy skalę... 
Posiadamy możliwość sortowania dokumentów oraz automatycznego zszywania, 

dzięki czemu usługi wykonujemy jeszcze szybciej i dokładniej.
Oferujemy również ksero na papierze o gramaturze nawet  do 280g/m2 lub na papierze samoprzylepnym. 

Realizujemy również ksero wielkoformatowe.
 

KSEROCennik
Ksero

Ksero czarno-białe A4

80g/m2
zwykły

Ksero kolorowe A4

80g/m2 
NAVIGATOR

Ksero

Rodzaj papieru Nakład Cena

 dla studentów i uczniów
- materiały do nauki -10%

 do 20 str. 1.00,-

 21-300 str. 0.60,-

 powyżej 301 str.* 0.30,-

Wyższa gramatura papieru 

Ksero czarno-białe A3

Ksero kolorowe A3

80g/m2
zwykły

Rodzaj papieru Nakład Cena

80g/m2 
 NAVIGATOR za sztukę 4.00,-

A4 za sztukę + 0.30 - 1,-

A3 za sztukę + 0.60 - 2,-



SKANOWANIE

Nakład Cena

1 - 10 str. 1.00,-

11 - 30 str. 0.70,-

31 - 49 str. 0.60,-

do 50 str. -10% dla studentów i uczniów
- materiały do nauki

powyżej 50 str. 0.20-0.40,-

Cennik
Skanowanie

Skanowanie z podajnika

Digitalizacja

Skanowanie ręczne

Metoda ta polega na wprowadzeniu do pamięci komputera tradycyjnych, drukowanych lub
rękopiśmiennych materiałów bibliotecznych lub archiwalnych w postaci danych cyfrowych metodą
skanowania. To nic innego, jak przeniesienie dokumentów, książek itp. na format cyfrowy.

Dlaczego digitalizacja jest tak ważna i potrzebna?
Digitalizacja służy przede wszystkim zabezpieczeniu ważnych i cennych dokumentów archiwalnych, tych
w formie papierowej. Kolejną korzyścią, jaką za sobą ciągnie to obniżenie kosztów zużycia papierów,
tonerów itd. Po drugie to oszczędność czasu, jaki wcześniej przeznaczało się na przeglądanie faktur,
umów, dokumentów. Wystarczy wprowadzić dokumenty na dysk i dzięki wpisanemu hasłu,
odpowiedniemu filtrowi znajdziemy to czego potrzebujemy w krótkim czasie. Do tej pory nie było
prostszego, łatwiejszego, szybszego sposobu na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych.

Książki / Zbiory biblioteczne
Profesjonalnie podchodzimy do wszystkich zleceń od tych małych pojedynczych po całe zbiory książek. 
Masz duże zamówienie – napisz do nas, a przygotujemy atrakcyjną ofertę specjalnie dla Ciebie.

Podręczniki
Nie chcesz nosić dodatkowych kilogramów w plecaku – możesz wszystkie książki mieć na tablecie.

Rękopisy
Papier i atrament – z notatkami i pamiętnikami też sobie poradzimy.

 
 

Nakład Cena

1 - 10 str. 0.80,-

11 - 30 str. 0.50,-

31 - 49 str. 0.30,-

do 50 str. -10% dla studentów i uczniów
- materiały do nauki

powyżej 50 str. 0.20,-

Prowadzimy również archiwizację i katalogowanie dokumentów / książek dla firm.
Ceny digitalizacji są ustalane indywidualnie, w zależności od zamówienia. 



do formatu A5 za sztukę 3,-

format A4 do 5 szt. 4,-

 6-10 szt. 3.50,-

 11-20 szt. 3,-

 powyżej 20 szt. do negocjacji

format A3 do 5 szt. 8,-

 6-10 szt. 7,-

 11-20 szt. 6,-

 powyżej 20 szt. do negocjacji

LAMINOWANIECennik
Laminowanie

Laminowanie

Laminowanie 
Format Nakład Cena

 format A4

 format A3

Laminowanie to jedna z najbardziej powszechnych i znanych form zabezpieczenia dokumentów. Dwustronna,
błyszcząca folia ochronna o grubości 100 mic pod wpływem ciepła trwale łączy się z papierem. Zabezpiecza to
dokument przed wilgocią i ewentualnymi zabrudzeniami. Dodatkowo laminowany materiał zostaje
usztywniony i jest w stanie przetrwać kilkanaście lat. Wykonujemy laminowanie w rozmiarach A3, A4, A5, A6.
Nie laminujemy papieru termicznego, który pod wpływem ciepła ciemnieje, np. paragony, zdjęcia usg, bilety.

LAMINOWANIE POWYŻEJ A3
Wykonujemy również laminowanie wielkoformatowe. Laminowanie na ciepło posiadała około 30 mic i jest do
wyboru w opcji błyszczącej lub matowej. Ograniczenie stanowi szerokość dokumentu do 70 cm. Dysponujemy
również laminowaniem na zimno do szerokości 155 cm w dwóch wersjach: błysk lub mat. Jego grubość to
około 80 mic.



Oprawa prac dyplomowych, licencjackich, magisterskich, inżynierskich, doktorskich
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich studentów i osób poszukujących dobrych  i tanich usług druku cyfrowego 

w kolorze i czerni oraz tanich opraw prac dyplomowych i dokumentów.
 

Czas na wydruk?
Masz już napisaną pracę dyplomową.

Pomożemy w przygotowaniu pracy do wydruku, ustawimy odpowiednie marginesy oraz numerację stron. 
Jeśli praca jest już gotowa na tip top i pozostało tylko jej wydrukowanie prosimy o dokument w formacie pdf 

– wówczas będziemy mogli drukować bez dokonywania jakichkolwiek zmian.

Oprawa prac
W ofercie posiadamy oprawy twarde, miękkie, bindowanie, szyny oraz skoroszyty. 

W szerokim wyborze kolorów każdy znajdzie coś dla siebie. Oprawę wykonujemy na miejscu.
 

Tania oprawa prac dyplomowych i bindowanie
Zajmujemy się profesjonalnie drukowaniem cyfrowym w kolorze i czerni. 

Oprawiamy prace dyplomowe, licencjackie, magisterskie, inżynierskie i doktorskie.
 

Usługę oprawiania prac wykonujemy na poczekaniu w naszym punkcie. 
Stosujemy najwyższej jakości okładki  bo tylko takie gwarantują zadowolenie Klienta a nam ułatwiają prace.

 
Oprawa twarda kanałowa do 300 kartek

 
W swojej ofercie posiadamy okładki w czterech kolorach: granat, bordo, zieleń oraz czerń.

        Oprawiamy w okładki z napisami:
        - praca dyplomowa
        - praca magisterska
        - praca licencjacka
        - praca inżynierska
        - rozprawa doktorska
        - bez napisu

Tanie oprawy miękkie
Oprawa miękka kanałowa: oprawa z przezroczystym przodem i twardą okładką z tyłu, całość zaciskana metalowym
grzbietem.

Termobindowanie: oprawa z przezroczystym przodem i twardą okładką z tyłu, całość zgrzewana na gorąco.

Bindowanie: oprawa z przezroczystym przodem i twardym tyłem, kartki są dziurkowane, a całość łączona
metalowym lub plastikowym grzbietem, jest to szybki sposób na złączenie roboczych wersji prac dyplomowych,
skryptów, notatek, materiałów szkoleniowych.

DRUK i OPRAWA 
PRAC DYPLOMOWYCHCennik

Druk i Oprawa Prac Dyplomowych

Druk Cena / stronę

czarno-białe 0.20,-

kolorowe 1.20,-

Druk Prac Dyplomowych



Ilość kartek Cena

1-145 12,-

146-230 14,-

231-300 16,-

oprawa z rysunkami technicznymi od 12,-

Ilość kartek Cena

1-145 9,-

146-230 11,-

231-300 13,-

oprawa z rysunkami technicznymi od 9,-

DRUK i OPRAWA 
PRAC DYPLOMOWYCHCennik

 Oprawa 
Oprawy dzielimy ze względu na sposób połączenia wkładu z okładką. 

Rozróżniamy oprawy proste, złożone i specjalne.
 

Oprawa prosta 
– bezpośrednie połączenie grzbietu wkładu z częścią grzbietową okładki, poprzez sklejenie, zszycie drutem czy nićmi.

 
Oprawa złożona 

– połączenie wkładu z okładką przy pomocy wyklejki, która może zostać wzmocnione poprzez skrzydełka paska
grzbietowego i ewentualnie zwijkę (woreczek, rurka).

 

Oprawa specjalna 
– połączenie wkładu z okładką w odmienny sposób niż w oprawie prostej lub złożonej. 

W oprawie specjalnej może istnieć jednocześnie połączenie identyczne jak w oprawie prostej i złożonej 
(klejenie lub szycie i wyklejka).

 
Inne możliwości łączenia wkładu z okładką w typie oprawy specjalnej to 

łączenie spiralą, grzebieniem, listwami, śrubami itp. 

Oprawa twarda Oprawa miękka



Ilość kartek Cena Cena dla studentów

do 45 kartek 3,- 3,-

do 105 kartek 5,- 4,-

do 145 kartek 6,- 5,-

do 180 kartek 8,- 7,-

powyżej 180 kartek 10,- 9,-

Rozmiar Listwa Listwa 
+ okładki

Listwa 
+ okładki + oprawa

3 - 10 mm 1,- 3,- 4,-

15 mm 1.50,- 3.50,- 4.50,-

Ilość kartek Cena

do 45 kartek 6,-

do 105 kartek 8,-

do 120 kartek 10,-

DRUK i OPRAWA 
PRAC DYPLOMOWYCHCennik

 Oprawa 

Bindowanie metalowe

Bindowanie plastikowe Listwa wsuwana

Rodzaj Cena

Oprawa kalendarzy z zawieszką 10,-

Oprawa kalendarzy

Zaufali nam studenci uczelni takich jak 
Akademia Morska, Akademia Sztuki, Uniwersytet Szczeciński, 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.



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


