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2222
1

3

Szklane trofea to idealny pomysł na nagrody 
biznesowe, okolicznościowe i sportowe. Doskonale 
sprawdzają się jako oryginalne podziękowania dla 
pracowników lub prezent dla kontrahenta, a także 
jako trofeum dla uczestnika zawodów. 

WYBIERZ

WYBIERZ

WYBIERZ RODZAJ

TOFEUM SZKLANE

ETUI

USZLACHETNIENIA

Doskonałą oprawą szklanego trofeum będzie 
odpowiednie etui, które podkreśli unikatowy 
charakter statuetki i wydobędzie jej piękno. 
Jednocześnie umożliwi wspaniałą prezentację 
wręczonej nagrody. 

Oferujemy możliwość personalizacji szklanych 
statuetek. Efekt można uzyskać za pomocą 
druku LuxorJet, grawerowaniu laserowemu oraz 
grawerowaniu 3D polegającemu na umieszczeniu 
trójwymiarowego projektu wewnątrz szkła.

LuxorJetgrawer z farbą grawer 3Dgrawer laserem
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Nowocześnie...

H283/BK 31 x 39 88,10

H282/BK 21 x 30 64,60

H281/BK 25 x 25 61,70

H(cm) Cena

H293/BL 26 x 24,5 x 8,5 48,30
H291/BL 20,5 x 19 x 8,5 35,30

H(cm) Cena

Piankowe etui, dopasowane do szkieł!

wygodne mocowanie w piance 
- wcięcie dopasowane do wielu szkieł  
nowoczesny wygląd
bezpieczeństwo

czy klasycznie...?
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Grawer laserem

Grawerowanie laserem powierzchni szkła jest 
najprostszym sposobem uszlachetnienia i per-
sonalizacji trofeum. Metoda ta jest jednocześnie 
najtrwalszą, odporną na warunki zewnętrzne, 
techniką zdobienia.

Nadruk kolorowy z poddrukiem 
białym kolorem pod gra� ką

Wzmocnienie efektu nadruku poprzez dodanie 
pod elementami gra� cznymi białego podkładu. 
Pozostała część trofeum szklanego jest prze-
źroczysta.

Nadruk kolorowy z poddrukiem 
białym kolorem na całej ta� i szkła

Technika pozwalająca pokryć całą tylną ta� ę 
trofeum szklanego białym podkładem, w efek-
cie z przodu widać bardzo wyraźnie gra� kę, 
a z tyłu po odwróceniu biały nadruk. Nie ma 
efektu przeźroczystości.

Nadruk kolorowy bez poddruku 
białym kolorem

Projekt jest nadrukowany bez dodatkowego 
poddruku białym kolorem. Nadruk z efektem 
przeźroczystości (witrażowe szkło).

techniki personalizacji szkieł
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Grawer laserem z wypełnieniem farbą

Wypełnienie farbą w wybranym kolorze 
wszystkich, bądź wybranych elementów projektu 
wygrawerowanych wcześniej laserem. 
Ekologiczne, trwałe farby doskonale nadają się do 
wypełnienia wygrawerowanych gra� k, np. logo. 

Usługa grawerowanie 3D - model 2D

Przeniesienie płaskiego projektu do wewnątrz szkła 
i nadanie mu głębii poprzez wyciągnięcie. Może 
to być np. zdjęcie, tekst, rysunek, logo czy inna 
gra� ka. 

cena opracowania gra� cznego usługi: 74,9 zł

Usługa grawerowanie 3D - model 2,5D

Model 180° ze zdjęcia - przekształcenie zdjęcia 
płaskiego do obrazu przestrzennego, np. zdjęcie 
twarzy, zwierzęcia, logotypu.

cena opracowania gra� cznego usługi:
od 100 zł (zależnie od stopnia skomplikowania 
obiektu)

Usługa grawerowanie 3D - model 3D

Model 360° - model 3D ze wszystkimi szczegó-
łami np. samochód, architektura, kwiaty 
wraz z tekstem.

cena opracowania gra� cznego usługi:
wycena indywidualna

techniki personalizacji szkieł
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GS0300-28

GS-200-32

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS-200-32 32 421,40 511,30 w komplecie

GS0300-28 28 397,00 487,00 w komplecie

wysokość (cm) trofeum (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie



183

GS116C

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS116C-32 32 436,50 517,30 532,30 w komplecie

GS116C-26 26 361,20 442,10 458,50 w komplecie

GS116C-22 22 320,20 401,10 413,30 w komplecie

wysokość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł) etui

etui w komplecie
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C069

C068

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C068 30 1,9 385,10 466,00 475,00 497,80 650,70 w komplecie

C069 29 1,9 265,50 346,40 355,40 378,20 531,10 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C070

C071

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   *cena dotyczy usługi na obu tafl ach szkła  /   
cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C070 31 2x1 252,30 333,20 342,20 364,90 517,90 w komplecie

C071 32 2x1 252,30 333,20 342,20 364,90 517,90 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C034

C043-31

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C034 30 371,80 452,70 478,10 515,80 w komplecie

C043-31 31 398,30 479,20 538,50 565,10 w komplecie

wysokość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C027

C004

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C027 35 745,50 - 834,60 w komplecie

C004 30 427,90 508,90 548,20 w komplecie

wysokość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C054

C049

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 221)  /   *cena dotyczy usługi na obu tafl ach szkła  /   
cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C054 35 6 398,40 479,30 488,30 - - w komplecie

C049 30 2 x 1,5 396,80 477,60* 527,00* 645,50* 680,00* w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G003-30

C035

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 177)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G003-30 30 321,30 398,80 436,90 w komplecie

C035 25 343,30 424,20 477,60 w komplecie

wysokość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C058

C060

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C060 27 - 341,90 422,70 473,60 w komplecie

C058 25x6 6 336,20 417,00 426,00 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C072

C063

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C063 25,5x7 3 202,00 279,00 326,80 310,90 459,60 362,70 w komplecie

C072 20 3,5 264,40 345,30 354,30 377,10 529,90 - w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C052-26

C055

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C052-26 26x6 6 296,90 377,90 386,90 409,50 562,40 462,40 w komplecie

C055 17,5x16 4,5 298,30 377,60 426,90 410,50 536,90 463,90 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G031

G041

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G031 20 1,8 259,90 339,60 376,00 368,70 505,10 w komplecie

G041 22 1,5 295,90 375,70 412,10 404,70 541,00 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C037

C066

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   *cena dotyczy usługi na obu tafl ach szkła  /   
cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C066 23,5 1,5 199,20 273,60 292,20 311,70 410,30 - w komplecie

C037 20 5 260,70 334,10 391,70 382,30 534,20 418,80 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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C036

T029

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

C036 19,5 3 256,10 327,30 384,70 367,00 500,70 411,60 w komplecie

T029* 16x13 11,5 252,30 331,50 371,80 358,60 504,70 - w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

*usługi wykonujemy wyłącznie na przodzie trofeum

etui w komplecie

etui w komplecie
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G018

G029

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G029 22,5 1,8 269,50 350,50 384,50 - - 440,70 w komplecie

G018 27 1,9 230,90 305,30 341,90 343,80 469,30 376,20 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G007

G020

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G007 24 1,9 232,10 307,60 346,50 339,40 436,90 359,80 w komplecie

G020 19,5 1,9 217,00 291,60 325,60 323,30 435,50 351,70 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie



198

G036

G022

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G036 19 1,5 227,70 282,80 309,00 322,10 442,40 380,30 w komplecie

G022A 22 2 228,50 309,30 343,90 341,10 459,70 381,80 w komplecie

G022B 20 2 208,10 289,00 322,60 320,70 438,20 358,60 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G043

G042

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G042 24 1,9 225,70 306,60 315,60 338,40 491,30 - w komplecie

G043 21 1,9 158,20 239,00 248,10 270,80 423,60 - w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G001

G010

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G010 21 1,9 238,30 276,20 305,80 348,00 462,30 370,80 w komplecie

G001 19 1,9 152,10 228,60 257,80 254,30 349,00 275,10 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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G044

G035

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

G044 26 1 224,60 305,50 314,50 337,20 490,10 - w komplecie

G035 21 1,5 191,30 272,10 281,30 303,90 456,80 352,10 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

etui w komplecie

etui w komplecie
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KR8170120

19 mm

C056

T027

T026

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

etui w komplecie

etui w komplecie etui w komplecie

etui w komplecie

KR8170120 12x17 1,9 61,1 140,3 189,6 173 326,5 226,6 w komplecie

KR8140100 10x14 1,9 51,4 122,7 167,1 152,1 290,2 200,2 w komplecie

KR812080 8x12 1,9 43,7 107,9 147,8 141,2 258,6 177,8 w komplecie

T027 ø10 - 116,80 158,20 197,30 178,40 240,90 203,90 w komplecie

C056 14x11 4 171,20 250,50 299,60 283,30 436,50 336,60 w komplecie

T026 6x6 6 78,00 113,60 150,60 132,80 203,90 168,30 w komplecie

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui
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KR5080

KR150150

G045

19 mm
2
0
2
2

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

etui w komplecie

etui w komplecie

KR150150 ø15 1,9 61,1 140,3 189,6 173 326,5 226,6 w komplecie

KR125125 ø12,5 1,9 51,4 122,7 167,1 152,1 290,2 200,2 w komplecie

KR9595 ø9,5 1,9 43,7 107,9 147,8 141,2 258,6 258,6 w komplecie

KR8585 ø8,5 1,9 36,4 94,2 130,1 124,2 229,9 157 w komplecie

KR5080 5x8 5 49,4 117,7 151,8 138,2 209,3 158,7 w komplecie

G045 20 1,5 157,4 207 231,4 243,2 352,6 - H281/BK 61,70

wymiary (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
trofeum 

+grawer 3D (zł) etui

opcjonalnie etui
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GS811-32

GS802-28

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   *cena dotyczy usługi na obu tafl ach szkła  /   
cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS811-32 32,5 2x0,8 159,20 232,70 240,90 274,30 375,40 H283/BK 88,10

GS802-28 28 2x0,8 116,90 170,50 199,00 207,00 289,60 H283/BK 88,10

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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GS201-27

GS113

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS113-27 26,5 1 122,60 174,10 176,90 183,50 244,30 H283/BK 88,10

GS113-25 24 1 94,00 145,60 148,20 154,80 215,70 H282/BK 64,60

GS113-22 21,5 1 75,20 126,90 129,50 136,10 197,00 H281/BK 61,70

GS201-27 27,5 1,2 130,70 176,30 195,90 197,90 256,20 H283/BK 88,10

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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GS115

GS112

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS112-26 25 1 82,70 134,20 136,90 143,50 204,40 H282/BK 64,60

GS112-23 22 1 73,5 127,6 130,4 137,3 201,3 H282/BK 64,60

GS112-19 18 1 64,2 115,7 118,2 125 185,9 H281/BK 61,70

GS115-25 24 1 108,50 160,10 162,70 169,30 230,20 H282/BK 64,60

GS115-22 21,5 1 91,00 142,50 145,20 151,90 212,70 H281/BK 61,70

GS115-20 19 1 79,20 128,40 130,80 137,20 195,10 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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GS111

GS110

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS111-26 27 1 107,90 159,40 162,10 168,80 229,60 H283/BK 88,10

GS111-23 22,5 1 103,80 155,30 158,00 164,60 225,50 H282/BK 64,60

GS111-19 18,5 1 96,10 145,30 147,70 154,10 212,00 H281/BK 61,70

GS110-22 21 1 75,80 127,30 129,90 136,70 197,40 H281/BK 61,70

GS110-20 19 1 68,30 117,40 119,90 126,30 184,20 H281/BK 61,70

GS110-18 17 1 59,50 108,60 111,00 117,40 175,40 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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GS108-25

GS103-25

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS103-25 25 1 90,90 155,90 180,00 182,90 276,60 H282/BK 64,60

GS108-25 25 1 102,10 158,00 189,20 188,40 269,90 H282/BK 64,60

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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GS615

GS100-22

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   *cena dotyczy usługi na obu tafl ach szkła  /   
cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

GS615-26 26 0,6 68,50 124,50* 149,30* 148,70* 228,80* H283/BK 88,10

GS615-24 24 0,6 64,70 112,00* 134,30* 132,00* 212,70* H283/BK 88,10

GS615-22 22 0,6 61,10 107,00* 129,40* 128,10* 206,60* H281/BK 61,70

GS100-22 21,5 1 98,30 160,50* 185,40* 191,10* 284,90* H283/BK 88,10

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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80613

80013

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

80613 19 1,2 176,30 242,10 272,40 277,40 380,30 H282/BK 64,60

80612 17 1,2 146,50 212,20 242,10 247,90 350,40 H281/BK 61,70

80611 15 1,2 121,20 187,40 217,60 221,00 325,50 H281/BK 61,70

80013 20 1 70,60 118,30 138,00 141,10 199,00 H282/BK 64,60

80012 15 1 53,90 92,30 109,50 117,90 170,50 H281/BK 61,70

80011 10 1 41,90 82,90 85,00 100,50 156,50 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)          etui (zł)

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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80033

M72

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

80033 21 1 66,9 136,5 174,1 174,2 258,7 H281/BK 61,70

80032 17,5 1 46,40 104,00 129,70 129,10 204,80 H281/BK 61,70

80031 15 1 35,90 91,30 113,70 115,90 185,40 H281/BK 61,70

M72A 22 0,6 43,40 74,60 100,50 83,70 132,20 H281/BK 61,70

M72B 19 0,6 39,50 70,00 97,40 79,30 127,70 H281/BK 61,70

M72C 17 0,6 38,20 67,00 93,00 74,60 125,10 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui



212

M64

M65

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

M64A 20 0,6 28,30 59,00 88,00 65,10 136,00 H281/BK 61,70

M64B 18,5 0,6 24,50 55,30 82,30 60,90 131,90 H281/BK 61,70

M64C 16,5 0,6 21,50 52,40 80,60 59,30 130,20 H281/BK 61,70

M65A 19 0,6 26,00 56,60 87,10 64,20 135,10 H281/BK 61,70

M65B 17 0,6 21,50 52,40 83,90 60,90 131,90 H281/BK 61,70

M65C 15 0,6 19,90 51,10 82,30 59,30 130,20 H281/BK 61,70

M65D 13 0,6 16,80 43,40 71,10 50,60 114,40 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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QG01 QG03 QG04 QG06

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

Statuetki szklane Q-Graw 

Kolorowe szkła z nadrukiem przystosowanym do grawerowania laserem

Możliwość graweru bezpośrednio na kolorowym nadruku

Prześwit w miejscu grawerowania - efekt piaskowanego szkła

wysokość 
20,5 cm

grubość
0,6 cm

cena szkła

cena szkła z grawerem

 36,20
 80,70
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M73

M74

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

M73A 25 0,6 56,40 86,90 114,30 95,90 143,80 H282/BK 64,60

M73B 21 0,6 46,60 76,20 103,60 85,30 133,70 H281/BK 61,70

M73C 17 0,6 40,1 70,4 99,1 80 132,9 H281/BK 61,70

M74A 20,5 0,6 30,00 59,10 84,40 66,90 125,80 H281/BK 61,70

M74B 18,5 0,6 24,80 54,10 76,60 63,40 120,90 H281/BK 61,70

M74C 16,5 0,6 22,20 51,60 71,70 58,60 118,40 H281/BK 61,70

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł) etui

opcjonalnie etui

opcjonalnie etui
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M52

M51

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

M51A 25x16 1 75,4 122,7 141,9 153,5 215,8

M51B 20x14 1 65,7 114 133 138,5 205,4

M52A 16x25 1 72,6 119,7 138,9 144,5 209,9

M52B 14x20 1 65,7 114 133 138,5 205,4

wymiary(cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
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M80A

M81A

grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

M80A 22 0,4 32,50 62,70 80,80 74,80 123,10

M81A 26 0,4 38,60 68,70 86,90 80,80 129,10

wysokość (cm) grubość (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+grawer (zł)
trofeum +grawer  

z farbą (zł)
trofeum 

+luxorjet (zł)
trofeum +graw. z 

f. +luxorjet (zł)
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METLINE

2
0
2
2

*  cena z tabliczką personalizowaną na podstawie

ML01A 30 0,3 167,90 230,90 251,90* opcjonalne

ML01B 27,5 0,3 147,40 210,40 231,40* opcjonalne

ML01C 24 0,3 131,20 194,20 215,20* opcjonalne

ML02A 28 0,3 154,60 217,60 238,60* opcjonalne

ML02B 23,5 0,3 135,60 198,60 219,60* opcjonalne

ML02C 20,5 0,3 122,60 185,60 206,60* opcjonalne

wysokość (cm)
grubość 

blachy (cm) trofeum (zł)
trofeum 

+luxorjet(zł)

trofeum 
+luxorjet

+tabliczka(zł) etui

ML01 ML02etui opcjonalnie

metal / drewno metal / drewno

etui opcjonalnie

Nowoczesne wzornictwo

Nadruk kolorowy

unikatowe połączenie metalu ciętego laserem z podstawą drewnianą 

Dostępne od 
1.02.2022
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grawerowanie na etui - 22,00   /  jednorazowe opracowanie grafi ki - 59,90 (szczegółowy cennik opracowania grafi ki 3D - str. 181)  /   cena graweru z wypełnieniem farbą dotyczy 
jednego koloru, każdy następny kolor +7,00  /   cena nadruku dotyczy jednej płaszczyzny - każda następna +49,00

wys.(cm) cena (zł)

emblemat

PS150/BL/G 15 10,90 25/41/50mm

PS130/BL/G 13 7,20 25/41mm

PS110/BL/G 10 5,90 25mm

emblemat

50163/T-G 14 10,90 50mm

50162/T-G 13 8,40 50mm

50161/T-G 12 7,20 50mm

wys.(cm) cena (zł)

TROF1C-A/GR 23 77,60

TROF1C-B/GR 20 73,00

TROF1C-C/GR 18 69,90

wys.(cm)

trofeum 
+luxorjet na 
blaszce (zł)

TROF1A 23 51,70

TROF1B 20 47,60

TROF1C 18 45,40

wys.(cm) cena (zł)

TROFEA PLASTIKOWE

TROFEA DREWNIANE

TROF1A+F330B/GR 23 80,70

TROF1B+F330B/GR 20 76,40

TROF1C+F330B/GR 18 73,00

cena bez � gurki „Wiktoria” (F20/G)

cena bez tabliczki i emblematucena bez tabliczki i emblematu

wys.(cm)

trofeum +graw. 
na laminacie 

(zł)


