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To idealny produkt do dekoracji wnętrz. Szybki montaż, bogata oferta kolorystyczna, produkt 
łatwy do utrzymania w czystości powoduje, iż panele szklane cieszą się dużą popularnością.

Nowoczesna technologia, najlepsze dostępne grafiki i doświadczony zespół, pozwala nam 
produkować panele szklane do kuchni, łazienek i wnętrz. 

Nasze rozwiązania stosujemy również w szafach przesuwnych, drukujemy też bezpośrednio na 
płytach meblowych, sklejce, pcv i innych mediach. 

Maksymalny rozmiar jaki możemy zadrukować to 205 x 320 cm.

Grafiki wybieramy z serwisu fotolia.pl – po wybraniu grafiki, wyślij nam interesujący Cię nr zdjęcia.

Panele szklane
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UWAGA: Istnieje możliwość nadruku na innych materiałach typu plexi, płótno, płyta laminowana, front meblowy. 
  Wymagana jest wycena oraz test nadruku.

Przykładowe 
zastosowania
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OPIS TECHNICZNY

Szkło:
• Druk UV na szkle, w standardzie zadrukowane szkło jest zabezpieczone z tyłu białą folią,
• podane ceny druku szkła dotyczą zadruku 1m2 na dla określonej grubości szkła zgodnie z powyższym cennikiem,
• minimalne zamówienie w przypadku druku na szkle to 100 zł/netto (123 zł/brutto),
• terminy realizacji druku 7–21 dni w zależności od podłoża i obłożenia maszyn:

Projekt – szkło:
• W naszej ofercie znajduje się fachowa pomoc projektanta związana z doradztwem w zakresie aktualnych trendów  
i propozycji grafik,
• koszt wizyty projektanta 150 zł/brutto + kilometrówka 1,50 zł/km brutto,
• koszt przygotowania wizualizacji z wybranym elementem graficznym 50 zł/szt, (61,50 zł/brutto).

Montaż – szkło:
• Koszty montażu ustalane są indywidualnie po dokonaniu pomiarów u Klienta, średnio jest to 50% wartości szkła. 
Koszt pomiaru 100,00 zł/szt. + koszty kilometrówki 1,30 netto liczony w dwie strony. W przypadku realizacji zlecenia po 
pomiarze, koszt pomiaru w wysokości 100 zł netto jest odejmowany od wartości zlecenia.

Płyty laminowane meblowe:
• W przypadku druku na materiale powierzonym wymagamy dostarczenia nadnakładu produkcyjnego 2–3%.

Warunki uzyskania cen hurtowych:
• Ceny hurtowe dla produktów do dalszej odsprzedaży.

Transport:
• Zamówione produkty, można odbierać osobiście w godzinach pracy drukarni, zapewniamy pomoc w załadunku.

Reklamacje:
• Wszelkie zgłoszenia reklamacji muszą być zgłaszane pisemnie na adres: druk@pontus.pl w terminie 7 dni od odbioru 
(otrzymania) produktu.

Kolorystyka:
• Faktyczne kolory UV mogą różnic się od kolorów odtwarzanych na monitorze. W przypadku wyjątkowych wymagań 
związanych z dopasowaniem koloru, proponujemy wykonanie próbki kolorystycznej w cenie 50 zł/netto.

Warunki zakupów, regulamin, reklamacje — opisane są na naszej stronie internetowej.

• 3–7 dni zlecenia na szkle powierzonym przez Zamawiającego,
• do 7–14 dni na szkle niehartowanym,
• do 14–21 dni na szkle hartowanym.
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Druk UV
W naszej ofercie znaleźć można druk na pozostałych materiałach i mediach reklamowych.
Drukujemy:

• fototapety, plakaty, postery,

• na blasze, np. szyldy reklamowe,

• na płytach i frontach meblowych: mdf, płyta laminowana

• na sklejce i innych materiałach meblarskich

• oraz na wszelkich materiałach do produkcji reklam: pcv, plexi, dibond, banery, folie, hips itp.
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Frezowanie CNC
W zakresie frezowania i grawerowania CNC oferujemy:
• Wycinanie i formatowanie materiałów branży meblarskiej: płyty meblowe, mdf, sklejka, płyta wiórowa itp.

• Frezowanie i grawerowanie elementów dekoracyjnych w płytach meblowych, fronty 3D.

• Możliwość zamówienia parawanów i ażurowych paneli (np. dzielących przestrzeń w restauracjach, gabinetach           

kosmetycznych itp.).

• Możliwość zamówienia ozdób i gadżetów reklamowych: deski do krojenia, gadżety świąteczne, figurki, elementy 

dekoracyjne do produkcji mebli.

• Wycinanie i formatowanie materiałów miękkich: skóry, tektury, wykładziny, filc.

• Cięcie i grawerowanie materiałów twardych jak HPL.

• Wycinanie w metalach miękkich: miedź, aluminium, dibond.

• Wycinanie i grawerowanie materiałów reklamowych: pcv, plexi itp.

W przypadku zainteresowania, zapraszamy do kontaktu.



Pontus Sp. z o.o.
ul. Drzymały 5,
64-200 Wolsztyn

pontus@pontus.pl
tel.: 68 347 39 36

KRS: 0000482613
Regon: 302557341
NIP: 923-16-93-692

www.pontus.pl
www.pontusdruk.pl
www.posteria.pl


