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PAPIER KOMPUTEROWY

Papier samokopiuj¹cy wykorzystywany do skladanek wielowarstwowy jest wykorzystywany 

równie¿ w drukach samokopiuj¹cych do rêcznego wypelniania (np. WZ, KP, KPO, DDWW, 

polecenie przelewu). Je¿eli czêsto poslugujesz siê wybranymi formularzami w firmie zapoznaj 

siê z nasz¹ ofert¹ druków samokopiuj¹cych, które zapewni¹ Tobie wysoki komfort u¿ytkowania 

a Twoim Klientom szybsz¹ i profesjonaln¹ obslugê.

Kamelot radzi:



 Papier komputerowy ze wzglêdów ekonomicznych i praktycznych czêsto 
wykorzystywany jest do wydruków masowych (np. faktury) na drukarkach ig³owych.  
Du¿y format, trwa³oœæ i powtarzalnoœæ druku (mo¿liwoœæ jednoczesnego druku tego 

samego dokumentu w kilku egzemplarzach - orygina³ i jedna lub kilka kopii) 
spowodowa³y i¿ papier komputerowy (zarówno sk³adanka pojedyncza 

jak i wielowarstwowa) jest powszechnie wykorzystywany 
np. w hurtowniach, w Urzêdach Skarbowych, na poczcie (np. przekazy pocztowe) 

czy te¿ w placówkach NFZ (szpitale, oœrodki zdrowia).

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo papier komputerowy (offset 60-90g) 
w najpopularniejszych formatach w wydaniu jedno i wielowarstwowym 

(sk³adki wielowarstwowe wykonywane s¹ na papierze offsetowym samokopiuj¹cym 60g).
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wykonania nadruku reklamowego lub informacyjnego 

na arkuszach papieru.

 
szerokoœæ (mm): 150, 210, 240, 250, 360, 375, 390, 420, 450
d³ugoœæ: 12 cali, 6 cali
iloœæ arkuszy: 

 
perforacja:
poprzeczna: brak
pod³u¿na: tradycyjna obustronna obrywana perforacja
paleta barw (nadruk): 
CMYK 1+0
CMYK 1+1
CMYK 4+0
CMYK 4+4
kolorystyka arkuszy:
bia³y
ró¿owy
zielony
¿ó³ty
niebiesk

Informacje
Ogólne 
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Dostêpne arkusze papieru to (opcja standardowa):

- sk³adanka pojedyncza (jednowarstwowa):  
          12 cali po 2000 arkuszy
- sk³adanka podwójna (ORYGINA£ I KOPIA): 
          12 cali po 900 arkuszy
          6 cali po 1800 arkuszy
- sk³adanka potrójna (ORYGINA£ I DWIE KOPIE)
          12 cali po 600 arkuszy
          6 cali po 1200 arkuszy
- sk³adanka poczwórna (ORYGINA£ I TRZY KOPIE)
         12 cali po 400 arkuszy
- sk³adanka piêciowarstwowa (ORYGINA£ I CZTERY KOPIE)
         12 cali po 350 arkuszy



 
perforacja:
               - poprzeczna: brak
               - pod³u¿na: tradycyjna obustronna obrywana perforacja
paleta barw (nadruk): 
               - CMYK 1+0
               - CMYK 1+1
               - CMYK 4+0
               - CMYK 4+4
kolorystyka arkuszy:
               - bia³y
               - ró¿owy
               - zielony
               - ¿ó³ty
               - niebieski

Informacje
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Dostêpne arkusze papieru to (opcja standardowa):

zamówienia nietypowe:

szerokoœæ sk³adanki od 100 do 840 mm
d³ugoœæ 8, 8 i 1/3, 8.5, 11, 12.5, 17 cali 
niestandardowa perforacja: 
                                - nieodrywalna lub "clean edge"
                                - poprzeczna np. co 2, 3, 4, 6 lub 8 cali
                                - pod³u¿na (min. co 20 mm)

podwy¿szona iloœæ kopii
zmienna barwa warstw sk³adanki
³¹czenie warstw klejem lub taœm¹
pe³nokolorowy nadruk na oryginale i kopiach oraz na ich awersie i rewersie
papier silikonowy z etykietami samoprzylepnymi



 Papier komputerowy ze wzglêdów ekonomicznych i praktycznych czêsto wykorzystywany 
jest do wydruków masowych (np. faktury) na drukarkach ig³owych.  Du¿y format, trwa³oœæ
 i powtarzalnoœæ druku (mo¿liwoœæ jednoczesnego druku tego samego dokumentu w kilku 
egzemplarzach - orygina³ i jedna lub kilka kopii) spowodowa³y i¿ papier komputerowy
 (zarówno sk³adanka pojedyncza jak i wielowarstwowa) jest powszechnie wykorzystywany 
np. w hurtowniach, w Urzêdach Skarbowych, na poczcie (np. przekazy pocztowe) czy te¿ 
w placówkach NFZ (szpitale, oœrodki zdrowia).

W naszej ofercie znajd¹ Pañstwo papier komputerowy (offset 60-90g) w najpopularniejszych
 formatach w wydaniu jedno i wielowarstwowym (sk³adki wielowarstwowe wykonywane 
s¹ na papierze offsetowym samokopiuj¹cym 60g).
Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ wykonania nadruku reklamowego lub informacyjnego 
na arkuszach papieru.

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:

Papier komputerowy z nadrukiem( drukarki ig³owe, oczka z boku) 
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Cennik 
Papier Komputerowy

Opcje  
Rozmiar

Rodzaj papieru

Gramatura

Czas realizacji

A4  ???

Dostêpne gramatury papieru: 130g

Dostêpne rodzaje papieru: kreda, b³ysk

5-8 dni roboczych

OGÓLNE INFORMACJE:

Opcje  

DODATKOWE MOZLIWOSCI:
. ,

Opcje  
Ceny

Projekt

Zdjêcia do projektu

POZOSTALE INFORMACJE:

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Zdjêcia do projektu nalezy przes³ac na e-mail lub dostarczyc osobiscie
, , ,.

Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektu
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Opccccjjjje  
Rozmzmiaiar

Rodzaj papieru

GrGramatura

Czas realizacji

A4  ???

Dostêpne ggramaturrrrrry papieru: 130g

Dostêpne rodddzaje ppppppaaaaaappppppiiiiiiieeeeeerrrrrru: kreda, b³ysk

5-88 ddni rrrrrroboooooooczzzzzzyyyyyyych

OGÓLLNE INFORMAACCJEE::

Opcje  

DODDATKOWE MMOOZLIWOSCI:AA
,

Opcje  
Ceny

Projekt

ZdZdjêcia do p prorojejektu

POZOSTAALE INNFORMACJE:ALTT

Wszystkie ceny s¹ cenami NETTO

Zdjêcia do projektu nalezy przes³ac na e-mail lub dostarczyc osobiscie
,
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,
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,
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Projekt wykonujemy GRATIS i jest on wliczony w koszt przygotowania projektuAA
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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


