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



T-shirt to klasyczny element garderoby. Na luzie, na sportowo, a przy tym praktycznie. T-shirty noszą panowie,
panie, dzieci i niemowlęta. W PAVONE możesz zlecić drukowanie indywidualnego t-shirtu – jednej sztuki albo
wielu sztuk naraz. Możesz przy tym wybierać spośród rozmiarów i wielu modnych kolorów. Koszulki mogą służyć
do celów prywatnych, jako nowy strój firmowy, na imprezy albo jako znak rozpoznawczy dla stowarzyszenia czy
fundacji.

W PAVONE znajdziesz rozmaite koszulki z nadrukiem i gadżety, na które możesz także nanieść swój nadruk. 
Co więcej? Możesz stworzyć niesamowite produkty z własnym nadrukiem.

U nas możesz stworzyć koszulki z nadrukiem indywidualnym, wystarczy projekt graficzny lub zdjęcie w wysokiej
rozdzielczości. Dzięki temu możesz pokazać swój talent lub stworzyć idealną pamiątkę z wakacji!
Koszulka z własnym nadrukiem w połączeniu z kubkiem to także świetny pomysł na prezent.

Rodzaj grafiki Cena

tekst lub logo wycinane z folii FLEX od 45,-

termotransfer na poliestrze od 45,-

bawełna / zdjęcie - Full color od 60,-

nadruk na drugim elemencie 
(plecy, rękaw itp.) +20,-

TEKSTYLIA  
Z NADRUKIEMCennik

Koszulka z nadrukiem

Nadruk na koszulce

Rodzaj Cena

Misiu z nadrukiem na koszulce 50 - 120,-

Misiu w koszulce z nadrukiem

Misiu w koszulce

Misiu dla małych i dużych 
- z własnym nadrukiem na koszulce będzie prezentem na każdą okazję

Nasi dostawcy (producenci) koszulek to: 
Promostars 

JHK 
Poligrafia Szczecin 



Rodzaj Cena / szt.

torba poliestrowa 15,-

torba materiałowo-poliestrowa 15,-

torby lniane / filcowe / bawełniane do 40,-

TEKSTYLIA  
Z NADRUKIEMCennik

Torba materiałowa z nadrukiem

Nadruk na torbie

Torba z własnym wydrukiem to sprawdzony prezent dla osób zabieganych, 
które muszą mieć wszystko pod ręką. 

Zmieści zakupy, książki na uczelnię, drugie śniadanie do pracy i wszelakie przydasie.
 

Sprawdzi się idealnie jako gadżet reklamowy wielokrotnego użytku. 
Polecamy do pakietów promocyjnych  z innymi gadżetami na różnego rodzaju 

konferencje, spotkania i zestawy prezentowe.

Poduszka z nadrukiem

Personalizowana poduszka idealnie sprawdzi się
jako dodatek wystroju salonu,  błyszcząc 

na kanapie, a wieczorem miło będzie przyłożyć 
do niej głowę i spojrzeć na przygotowany

specjalnie napis, grafikę lub zdjęcie bliskiej osoby.
 

Poduszki będą również świetnym dodatkiem na
biurową sofę, nie tylko jako element dekoracyjny,

ale również reklamowy.

Rodzaj Poszewka Wkład

poduszka
zwykła 30,- 8,-

poduszka
cekinowa 50,- 8,-

Nadruk na poduszce



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


