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Kamelot radzi:

Druki samokopiuj¹ce standardowo pozwalaj¹ na równoczesne 

wypisanie dwóch równorzêdnych dokumentów (oryginal i jedna 

kopia). Istnieje tak¿e mo¿liwoœæ jednorazowego wypisania 

wiêkszej iloœci kopii tego samego dokumentu poprzez wstawienie 

kilku jedno- lub ró¿nokolorowych wkladek samokopiuj¹cych. 
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Ogólne 
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Druki samokopiuj¹ce na sta³e wpisa³y siê w politykê logistyczno-finansow¹ wielu firm 
na ca³ym œwiecie. Dlaczego? Po prostu u³atwiaj¹ i skracaj¹ realizacjê wielu zadañ 
pocz¹wszy od drukowania dokumentu do jego wypisania w kilku równowa¿nych 

egzemplarzach. Poprzez gotowe do wype³nienia druki wzorcowe wszelkiego rodzaju 
formularzy, protoko³ów, blankietów, upowa¿nieñ, umów, faktur, kwitów czy 

do przelewów automatyzujemy codzienne czynnoœci zw³aszcza gdy czêsto danymi 
formularzami pos³ugujemy siê w firmie i poza jej murami.

Druki samokopiuj¹ce s¹ chlebem powszednim dla placówek Poczty Polskiej, NFZ-u, 
Banków, Policji (mandaty!), Urzêdów a tak¿e dla ka¿dej wielkiej korporacji czy te¿ 
mikro- i ma³ych przedsiêbiorstw. Gotowe do wype³nienia druki daj¹ nam pewnoœæ 
zachowania odgórnie wymaganych norm (czêsto narzucanych ustawowo) a tak¿e 

mo¿liwoœæ profesjonalnej i szybkiej obs³ugi Klienta.

Wykonujemy druki samokopiuj¹ce wg Pañstwa wzoru graficznego jak i gotowe druki 
ogólnie dostêpne na rynku (WZ, KP, KPO, DDWW, polecenie przelewu). 

Bloczki mo¿na nabyæ w mniejszym nak³adzie (ju¿ od 20 sztuk - po 100 kartek w ka¿dym 
bloczku) w standardowych formatach A4, A5, DL, A6, A7.

Istnieje tak¿e 
mo¿liwoœæ dopasowania poszczególnych elementów gotowych wzorów wg Pañstwa

 indywidualnych preferencji. 

Druki wykonywane s¹ na papierze offsetowym samokopiuj¹cym (60g) - maj¹ postaæ 
zwart¹ tj. s¹ klejone w bloczku (wg d³u¿szej lub krótszej krawêdzi) i zawieraj¹ 

tekturow¹ podk³adkê. Papier samokopiuj¹cy wystêpuje w 5 kolorach: bia³y, niebieski, 
ró¿owy, ¿ó³ty i zielony. 

Na ¿yczenie bloczki samokopiuj¹ce mog¹ mieæ orygina³ i kopiê lub ró¿ne kombinacje np.:

                               orygina³ i 2 kopie
                               orygina³-bia³y, kopia-niebieska
                               orygina³-¿ó³ty pierwsza kopia bia³a, druga niebieska itd.



PRZYKLADOWE REALIZACJE:,

PRZYKLADOWE ROZMIARY,

Informacje

format 297x 210 mm z nadlewkami 
przed obciêciem
format 292 x 205 mm po obciêciu

297 mm

210 mm
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Cennik 
Druki samokopiuj¹ce

CENNIK

A4

2000 250 z³ - - -

250 z³

12000 1500 z³ 750 z³ 500 z³ -

22000 2750 z³ - - -

4000 500 z³ 250 z³ - -

500 z³

14000 1750 z³ - - -

24000 3000 z³ 1500 z³ 1000 z³ 750 z³

6000 750 z³ - 250 z³ -

16000 2000 z³ 1000 z³ - 500 z³

26000 3250 z³ - - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

8000 1000 z³ 500 z³ - 250 z³

18000 2250 z³ - 750 z³ -

28000 3500 z³ 1750 z³ - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

10000 1250 z³ - - -

20000 2500 z³ 1250 z³ - -

30000 3750 z³ - 1250 z³ - -

-

-

- -

-

-

32000 4000 z³ 2000 z³ - 1000 z³

A5 DL A6 A7

Druki samokopiuj¹ce
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ogólna ilosc kartek

 ilosc kartek

Np: za 250 z³ netto otrzymujemy:
 
  - 2000 kartek A4 (297x210 mm), czyli   20 bloczków po 100 kartek
  - 4000 kartek A5 (210x148 mm), czyli   40 bloczków po 100 kartek
  - 6000 kartek DL (210x99 mm),   czyli   60 bloczków po 100 kartek
  - 8000 kartek A6 (148x105 mm), czyli   80 bloczków po 100 kartek
- 16000 kartek A7 (105x74 mm),   czyli 160 bloczków po 100 kartek



CENNIK
ilosc bloczków

A4

20 250 z³ - - -

250 z³

120 1500 z³ 750 z³ 500 z³ -

220 2750 z³ - - -

40 500 z³ 250 z³ - -

500 z³

140 1750 z³ - - -

240 3000 z³ 1500 z³ 1000 z³ 750 z³

60 750 z³ - 250 z³ -

160 2000 z³ 1000 z³ - 500 z³

260 3250 z³ - - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

80 1000 z³ 500 z³ - 250 z³

180 2250 z³ - 750 z³ -

280 3500 z³ 1750 z³ - - -

-

-

-

- -

-

-

-

-

100 1250 z³ - - -

200 2500 z³ 1250 z³ - -

300 3750 z³ - 1250 z³ - -

-

-

- -

-

-

320 4000 z³ 2000 z³ - 1000 z³

A5 DL A6 A7

Druki samokopiuj¹ce

ilosc bloczków

Np: za 250 z³ netto otrzymujemy:
 
  - 2000 kartek A4 (297x210 mm), czyli   20 bloczków po 100 kartek
  - 4000 kartek A5 (210x148 mm), czyli   40 bloczków po 100 kartek
  - 6000 kartek DL (210x99 mm),   czyli   60 bloczków po 100 kartek
  - 8000 kartek A6 (148x105 mm), czyli   80 bloczków po 100 kartek
- 16000 kartek A7 (105x74 mm),   czyli 160 bloczków po 100 kartek

Cennik 
Druki samokopiuj¹ce
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PRZYKLADY DRUCZKÓW:,
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Ogólne 
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DOKUMENT DOSTAWY
WYROBÓW WÊGLOWYCH

SERWIS ODCZYTOWY

DOWÓD WP£ATY KP

PION

POZIOM POLECENIE PRZELEWU

PRZYKLADY DRUCZKÓWW:,

KLKL

DOOOOKKKKKUUUUUMMMEEENNNTTT DDDOOOSSSTTTAAATTTTTT WWWYYYAAAAAA
WWWWWYYYYYROBÓW WÊGLOWYCH

SERWIS ODCCCCCZYTOWY

DOWWWWWWÓÓÓÓÓÓD WWWWWWP£ATY KPAA

PION

POZIOM POLECENIE PRZELEEEWWWWWWWU
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SPECYFIKACJA DOSTAWY KARTA MONTA¯OWA

WYDANIE MATERIA£ÓW NA ZEWN¥TRZ

PRZYKLADY DRUUCCZKÓÓWW:,

KLKL

SSSSSPECYFIKACJA DOSTATT WYAA KARTA MMMMMMONTTT A¯OWTT AWW

WYDDDDDANIE MATTTTTTTEEEEEERIA££££££ÓW NA ZEWN¥AA TRZ¥¥



Cennik 
Druki samokopiuj¹ce

Opcje  
Rozmiar

Czas realizacji

OGÓLNE INFORMACJE:

Opcje  

DODATKOWE MOZLIWOSCI:
. ,

Opcje  
Ceny

Projekt

POZOSTALE INFORMACJE:

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu
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- szycie bloczków
- zmiana koloru
- niestandardowy rozmiar (format bloczku)
- wiêksza liczba kartek w bloczku
- inna gramatura papieru
- róznokolorowe wk³adki samokopiuj¹ce
- zadruk wielokolorowy
- personalizacja druków (gotowe szablony zawieraj¹ dane Twojej firmy)
- numeracja druków (takze wg Twojego wzoru)
- wiêksza liczba wk³adek samokopiuj¹cych
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PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY

AGENCJA REKLAMOWA KAMELOT

42-400 ZAWIERCIE

UL. OBR. POCZTY GD. 20 s

NIP: 649-20-76-117

REGON:  277659365

Kamelot S.C.

Dane FIRMY:

Dane 

teleadresowe:

WWW.KAMELOT.PL

E-MAIL: BIURO@KAMELOT.PL

TEL.: 32 672 49 76

200 ss

7

659365

AIL: BIURO@KAMELOT.PLLL

TEL.: 32 672 49 76

W razie jakichkolwiek pytañ b¹dŸ w¹tpliwosci,a takze 
w celu z³ozenia zamówienia prosimy o kontakt z :

,

Numer konta   76 1050 1168 1000 0022 7519 1688 facebook.com/KamelotPL

Wygrywaj z nami na:

@@

Tomasz Za³êcki 

514 685 432 

tomasz@kamelot.pl


