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Oferta  

Drukarnia Graffa oferuje Państwu wyjątkowej jakości wydruki graficzne, mało- i 

wielkoformatowe oraz wydruki techniczne. Oferujemy Państwu wydruk m.in. zdjęć, 

plakatów, fotografii, obrazów, prace artystycznych na różnych mediach (m.in. na papierach 

fotograficznych, matowych, satynowych, czy nawet płótnach malarskich). Wydruki te 

wykonywane są na ploterze wielkoformatowym Canon IPF8300, wyposażonym w 12-

kolorowy system atramentów pigmentowych LUCIA EX lub ploterze Europrinter UltraJet-

1600, wyposażonym w innowacyjny system druku atramentami nano-pigmentowymi. 

Wykonujemy również fotoalbumy oraz fotoksiążki ślubne (zakup linii technologicznej do 

wykonywania fotoalbumów, fotoksiążek oraz fotoobrazów został współfinansowany ze 

środków UE). Uwaga: wszystkie ceny podane w ofercie są cenami netto, należy do nich 

doliczyć VAT (23%). Zapraszamy do korzystania z naszych usług! 

 

Wydruki graficzne 
 

Wydruki kolorowe/monochromatyczne, pokrycie 100% 

 

 

 Maksymalna szerokość wydruku – 44” (1118 mm). 

 Maksymalna długość wydruku – 18 m. 

 Ceny nie zawierają podatku VAT (23%). 

  

wydruk na papierze zwykłym 80g 46,40 zł/m
2
 

wydruk na papierze powlekanym MATT 120g 54,40 zł/m
2
 

wydruk na papierze powlekanym MATT 180g  57,60 zł/m
2
 

wydruk na papierze polipropylenowym (półsyntetycznym) 

180g 
60,80 zł/m

2
 

wydruk na papierze satynowym 190g 62,40 zł/m
2
 

wydruk na papierze samoprzylepnym 140g 62,40 zł/m
2
 

wydruk na folii samoprzylepnej PCV 260 µm 65,60 zł/m
2
 

wydruk na papierze fotograficznym błyszczącym 240g/300g 72,00 zł/m
2
 

wydruk na papierze fotograficznym perłowym 260g 78,40 zł/m
2
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Poniżej przykładowe kalkulacje cenowe: 

Papier\ format 

wydruku w cm 
20x30 30x40 40x60 50x70 60x90 70x100 100x150 

zwykły 80g 
2,90 zł 5,80 zł 11,60 zł 17,40 zł 26,10 zł 31,90 zł 69,60 zł 

matowy 

powlekany 120g 
3,40 zł 6,80 zł 13,60 zł 20,40 zł 30,60 zł 37,40 zł 81,60 zł 

matowy 

powlekany 180g  
3,60 zł 7,20 zł 14,40 zł 21,60 zł 32,40 zł 39,60 zł 86,40 zł 

półsyntetyczny 

180g 
3,80 zł 7,60 zł 15,20 zł 22,80 zł 34,20 zł 41,80 zł 91,20 zł 

satynowy 190g 
3,90 zł 7,80 zł 15,60 zł 23,40 zł 35,10 zł 42,90 zł 93,60 zł 

samoprzylepny 

140g 
3,90 zł 7,80 zł 15,60 zł 23,40 zł 35,10 zł 42,90 zł 93,60 zł 

folia 

samoprzylepna   

260 µm 

4,10 zł 8,20 zł 16,40 zł 24,60 zł 36,90 zł 45,10 zł 98,40 zł 

foto błyszczący 

240g/300g 
4,50 zł 9,00 zł 18,00 zł 27,00 zł 40,50 zł 49,50 zł 108,00 zł 

foto perłowy 260g 
4,90 zł 9,80 zł 19,60 zł 29,40 zł 44,10 zł 53,90 zł 117,60 zł 
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Fotoalbumy 30x30 cm 

 Nasze fotoalbumy formatu 30 cm x 30 cm drukujemy jednostronnie na urządzeniu 

Konica Minolta Press c70hc, Europrinter UltraJet-1600 lub Canon IPF8300, na różnych 

papierach, w zależności od preferencji klienta. Do produkcji używamy ekologicznych 

materiałów, w tym z recyklingu. Poszczególne rozkładówki łączymy przekładkami 

usztywniającymi, przez co strony są grube, a całość nadaje albumowi bardzo elegancki 

wygląd. Grzbiety albumów wykańczamy białą kapitałką. Oferujemy 2 rodzaje przekładek 

usztywniających- standardowe i grube. Poniżej ceny naszych fotolabumów (ceny netto): 

 

Fotoalbum – 10 rozkładówek, przekładki standardowe – 160 zł. 

 

Opcje dodatkowe: 

 Eleganckie czarne wyklejki na początku i końcu albumu – 20 zł/album. 

 Grubsze i sztywniejsze przekładki (grubość strony ok 1,5mm) – 20 zł/album.   

 Dodatkowa rozkładówka – 10,00 zł/szt. 

 Projekt graficzny (zaawansowany) – 40,00 zł/album. 

 

Książki i albumy oprawiamy w twardą, personalizowaną, w 100% zadrukowaną i 

zalaminowaną oprawę. 
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Pakiet - fotoalbum 30x30 cm i dwa fotoalbumy 15x15 cm 

Oferujemy możliwość zamówienia pakietu fotoalbumów – pełnowymiarowego 

albumu 30x30 cm oraz dwóch mniejszych egzemplarzy w rozmiarze 15x15 cm, które 

doskonale sprawdzą się np. jako podarunek dla rodziców Państwa Młodych. 

Fotoalbumy pakiet – 10 rozkładówek, przekładki standardowe – 260 zł netto. 

 

Opcje dodatkowe: 

 Eleganckie czarne wyklejki na początku i końcu albumów – 40 zł/pakiet. 

 Grubsze i sztywniejsze przekładki (grubość strony ok 1,5mm) – 40 zł/pakiet.   

 Dodatkowa rozkładówka (we wszystkich 3 fotoalbumach) – 20,00 zł/szt. 

 Projekt graficzny (zaawansowany) – 40,00 zł. 

 

Książki i albumy oprawiamy w twardą, personalizowaną, w 100% zadrukowaną i 

zalaminowaną oprawę. 
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Pamiątkowy pakiet ślubny 
 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających Klientów oferujemy 

Państwu nowy produkt naszej drukarni – Pamiątkowy pakiet ślubny. Pakiet składa się z: 

 fotoalbum 30x30 – pamiątka dla Młodej Pary. 

 2 fotoalbumy 15x15 cm lub 2 obrazy na płótnie o rozmiarze 50x70 cm – pamiątka dla Rodziców. 

 zestaw fotoksiążek 20x20 cm – pamiątki dla gości weselnych. 

Pełny opis fotoalbumów oraz obrazów na płótnie znajduje się w innej części oferty, 

produkty te mogą być zamawiane osobno. Natomiast fotoksiążki 20x20cm dostępne są 

wyłączę w ramach Pakietu. Fotoksiążki te drukowane są na papierze kredowym i oprawiane 

w miękką okładkę z eleganckiego papieru ozdobnego. Drukowane są w formacie 20x20 z 

tego samego projektu, co fotoalbum dla Państwa Młodych. 

Cena netto Pamiątkowego Pakietu ślubnego wynosi 240 zł (za fotoalbum 30x30- pamiątka dla 

Młodej Pary oraz 2 mniejsze fotoalbumy lub 2 obrazy- pamiątka dla Rodziców) oraz dodatkowo 

koszt fotoksiążek (minimalna ilość zamówienia – 10 szt.): 

 zamówienie 10-19 szt. – cena 14 zł/szt. 

 zamówienie 20-39 szt. – cena 12 zł/szt. 

 zamówienie 40-59 szt. – cena 10 zł/szt. 

 zamówienie powyżej 60 szt. – cena 9 zł/szt. 
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Fotoksiążki  A4 

Fotoksiążki A4 drukujemy dwustronnie na eleganckim papierze kredowym 170g na 

urządzeniu cyfrowym Konica Minolta Press c70hc. Następnie oprawiamy je w gotową, 

twardą oprawę (książki poziome, łączone na krótszej krawędzi) lub personalizowaną, w 100% 

zadrukowaną i zalaminowaną oprawę (książki zarówno poziome jak i pionowe).  

Poniżej przykładowe kalkulacje cenowe dla wersji 40- i 60- stron (ceny netto). Naturalnie, 

wykonujemy również książki z dowolną liczbą stron, możliwe są również dodatkowe, puste 

strony, np. na wpisy czy dedykacje.  

 

 

20 kartek (40 stron) 30 kartek (60 stron) 

1 szt. 2-3 szt. 
powyżej 

4 szt. 
1 szt. 2-3 szt. 

powyżej 

4 szt. 

Fotoksiążka A4 w twardej oprawie 80,00 zł 70,00 zł 60,00 zł 100,00 zł 90,00 zł 80,00 zł 

Fotoksiążka A4 z personalizowaną okładką 95,00 zł 85,00 zł 75,00 zł 115,00 zł 105,00 zł 95,00 zł 

Projekt graficzny fotoksiążki (prosty) 50,00 zł 50,00 zł 

Projekt graficzny fotoksiążki (zaawansowany) 90,00 zł 90,00 zł 
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Obrazy na płótnie malarskim Canvas 

Obrazy drukujemy na wysokiej jakości płótnie bawełnianym canvas 360g. 

Wykonujemy również prace w innych, niestandardowych rozmiarach.  

Poniżej przykładowe kalkulacje cenowe: 

szerokość 

w cm 

wysokość w 

cm 

cena obrazu do 

ramy (po bokach 

ramy białe płótno)  

cena obrazu z 

nadrukiem po 

bokach ramy 

20 30 27 zł 29 zł 

30 30 36 zł 38 zł 

30 40 40 zł 43 zł 

30 50 45 zł 48 zł 

40 50 55 zł 58 zł 

40 60 60 zł 62 zł 

50 50 65 zł 68 zł 

50 70 76 zł 80 zł 

50 100 94 zł 99 zł 

60 90 103 zł 107 zł 

60 100 108 zł 114 zł 

70 100 121 zł 128 zł 

80 120 153 zł 159 zł 

100 100 161 zł 168 zł 

100 120 188 zł 195 zł 

100 150 228 zł 235 zł 

 Maksymalna szerokość wydruku – 44” (1118 mm). 

 Maksymalna długość wydruku – 18 m. 

 Ceny nie zawierają podatku VAT (23%). 

 

Zlecenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na 

stronie internetowej www.graffa-wroclaw.pl lub na adres e-mail biuro@graffa-wroclaw.pl. 

W razie wszelkich pytań, czy wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt. 

 

 

http://www.graffa-wroclaw.pl/
mailto:biuro@graffa-wroclaw.pl
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WYDRUK I OPRAWA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ 

Plotowanie  
Plotowanie kolorowe do A0+ 

wydruk na papierze 80g 0,60 zł 

dopłata za przygotowanie z pliku otwartego (.dwg) 0,40 zł 

Plotowanie monochromatyczne do A0+ 

wydruk na papierze 80g 0,45 zł 

dopłata za przygotowanie z pliku otwartego (.dwg) 0,40 zł 

 

Druk cyfrowy A4-A3 
Wydruk/ ksero kolorowe 

wydruk/ksero na papierze 80g 0,55 zł 

broszurowanie w cenie wydruku 

 Wydruk/ ksero monochromatyczne 

wydruk/ksero na papierze 80g 0,10 zł 

broszurowanie w cenie wydruku 

 

 Podstawą  kalkulacji ceny jest format A4  (A2=4 formatki A4, A1=8 formatek A4, A0=16 

formatek A4 ). Ilość formatek w rysunku zaokrąglana jest w górę za rozpoczętą formatkę  

(np. 4,5×A4=5×A4). 

 Maksymalna szerokość wydruku 1118mm.  

 Ceny dotyczą wydruków kreskowych. W przypadku wydruków graficznych cena będzie 

ustalana indywidualnie. 

 Ceny nie zawierają podatku VAT (23%). 
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Skanowanie wielkoformatowe 
 

Najwyższą jakość i wierne odwzorowanie kolorów gwarantuje skaner graficzny Contex HD 

Ultra. Maksymalna szerokość skanowania to 1067 mm, maksymalna grubość skanowanego 

materiału to 15mm. 

kolorowe do A0+ 

200 dpi 0,60 zł 

300 dpi 0,60 zł 

400 dpi 1,50 zł 

600 dpi 2,00 zł 

1200 dpi 3,00 zł 

monochromatyczne do A0+ 

200 dpi 0,40 zł 

300 dpi 0,50 zł 

400 dpi 0,60 zł 

600 dpi 0,70 zł 

1200 dpi 0,90 zł 

Skanowanie A3-A4 
kolorowe 

  z szyby z podajnika 

200 dpi 0,30 zł 0,10 zł 

300 dpi 0,40 zł 0,15 zł 

400 dpi 0,50 zł 0,20 zł 

600 dpi 0,60 zł 0,20 zł 

monochromatyczne 

  z szyby z podajnika 

200 dpi 0,20 zł 0,10 zł 

300 dpi 0,30 zł 0,15 zł 

400 dpi 0,40 zł 0,20 zł 

600 dpi 0,50 zł 0,20 zł 
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Usługi dodatkowe 

składanie dokumentacji - A4 0,10 zł 

kompletowanie dokumentacji - A4 0,02 zł 

wzmacnianie brzegów taśmą - A4 0,25 zł 

dziurkowanie w cenie wydruku 

zszywanie w cenie wydruku 

dowóz dokumentacji do 3 km lub przy 

zamówieniu powyżej 400 zł netto 

gratis 

dowóz powyżej 3 km 15,00 zł 

archiwizacja danych na CD 2,00 zł 

archiwizacja danych na DVD 5,00 zł 

praca grafika 20 zł/h 

 

Usługi introligatorskie 

 Typ oprawy / Liczba kartek do 50 50-100 100-150 150-300 

oprawa grzebieniowa 

(bindowanie) 

3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 7,00 zł 

oprawa zgrzewana 

(termobindowanie) 

3,50 zł 4,00 zł 4,50 zł 5,00 zł* 

oprawa segregatorowa 6,00 zł 

oprawa skoroszytowa 2,00 zł - 

listwa wsuwana 3,00 zł 3,50 zł 4,00 zł - 

 

 Ceny nie zawierają podatku VAT (23%). 

 * termobindowanie do 200 kartek A4 

 

 


