
  

 

 

 

KATALOG 
RAINBOWCUPS 

 

Data: 21 marca 2023, wersja 53 
 

 

Ten cennik jest ważny maksymalnie przez 30 dni lub 
do dnia opublikowania jego nowszej wersji.  

Zawsze sprawdź, czy jest dostępny nowszy cennik: 
 > https://www.rainbowcups.pl/#oferta 

https://www.rainbowcups.pl/#oferta&utm_source=cennik&utm_medium=cennik_PL_K_oferta&utm_campaign=PL_cennik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daj się zauważyć  
swoim potencjalnym klientom!  

Przyjmuj klientów w swojej kawiarni, restauracji, 
hotelu lub firmie kawą w firmowym kubku z Twoim 
logo, nazwą, hasłem lub grafiką. Gdy Twoi goście 
wyjdą z kubkiem z lokalu, inni ludzie na ulicy, uczelni 
czy w biurze zauważą go i też będą mieli szansę 
dowiedzieć się o miejscu, z którego pochodzi ta 
aromatyczna kawa. Dzięki temu możesz zdobyć 
nowych klientów. W każdym wypadku na pewno 
Twoje logo zapadnie wszystkim w pamięci na dłużej. 

Niech wszyscy przeczytają, co chcesz im 
przekazać!  

Papierowe kubki rainbowcups również świetnie 
nadają się do komunikacji z klientami na targach, 
konferencjach, eventach, z pracownikami firmy, z 
uczestnikami szkoleń lub po prostu jako 
uzupełniający element reklamowy. Zaprezentuj 
swoim gościom nową ofertę, nowy produkt lub 
usługę. Powiedz im dlaczego jest on wyjątkowy, albo 
po prostu powiedz im jak ważni są dla Ciebie. 
 



  

Zadbaj o PROFESJONALNY 
WIZERUNEK swojej firmy. 

WYRÓŻNIJ SIĘ i przyciągnij 
WIĘCEJ KLIENTÓW. 

KUBKI są Twoją chodzącą 
REKLAMĄ! 

BUDUJ swoją MARKĘ! 

Niech WSZYSCY Cię 
ZAUWAŻĄ! 

 



 

     O NAS 



    

Rainbowcups specjalizuje się w produkcji 
kubków jednorazowych z indywidualnym 

nadrukiem wysokiej jakości i pełnym kolorze 
w seriach już od 1.000 szt. .  

Nasz zespół 
Rainbowcups to przede wszystkim ludzie, którzy tworzą zgrany 
zespół. Dlatego za każdym razem chętnie wesprzemy Cię swoim 
doświadczeniem, doradzimy, pomożemy w realizacji zamówienia. 
Każde Twoje zamówienie to dla nas nowe wyzwanie, szansa, aby 
stworzyć małe dzieło sztuki użytkowej. 

Nasz zespół jest przede wszystkim po to, aby pomóc Ci pozytywnie 
zaskoczyć Twoich klientów. Wieloletnie doświadczenie w branży 
reklamowej i projektowaniu opakowań jest gwarancją, że nasze 
projekty przyciągają wzrok i zapadają w pamięci. Doświadczenie w 
produkcji pozwala nam wcielać w życie nawet najbardziej szalone   
i oryginalne projekty dając Ci pewność, że wszyscy chętnie 
wyciągną rękę po Twój kubek. 

Nasza firma 
Powstaliśmy w 2006r. Jesteśmy firmą rodzinną - spółką z 
ograniczoną odpowiedzialnością z kapitałem w 100% Polskim. 
Akcjonariuszami w 100% są osoby prywatne. Nasi klienci pochodzą 
nie tylko z Polski, ale też z całej EU oraz krajów stowarzyszonych 
takich jak Norwegia. 

Marka rainbowcups należy do: 
WirelessCom Sp. z o.o. 

ul. Rozłogi 14/3 
01-310 Warszawa 

Dane rejestrowe: 
NIP 522-28-31-655 
KRS 0000265037 

REGON 140725329 

Nasi konsultanci są dostępni w godzinach 9:00-17:00: 

tel. +48 665 400 809  - Polski, Angielski 
tel. +48 782 418 426  - Polski, Angielski 

www.rainbowcups.pl      
info@rainbowcups.eu 

 

https://www.rainbowcups.pl/?utm_source=cennik&utm_medium=cennik_PL_realizacje&utm_campaign=PL_cennik
mailto:info@rainbowcups.eu?subject=Zapytanie%20ofertowe%20do%20rainbowcups%20(cennik%20PL).


  NASI KLIENCI 
Marki które już zaufały naszym kubkom to:  

Philips, Microsoft, Intel, Huawei, Viessmann, 
RWE, Energa, Aegon, Deloitte, Ernst & Young, 
Accenture, Skoda, Fiat, BMW, Mercedes-Benz,   
Lexus, Toyota, Audi, Peugeot, Citroen, Honda, 
Hyundai, Mini, Shell, Total, Knorr, Big Milk, 
Unilever, Martini, Metaxa, Bols, Grants, Jack 
Daniels, Jagermaister, Passoa, Wild Turkey, 
Lipton, Teekanne, Twinings, Victorinox, 
Oriflame, Pierre Cardin, BoConcept, Teva, 3M, 
Mapei, Libet, Paradyż, Strabag, Baukrane, 
Dachser, Prologis, Itaka, Anwil, Hard Rock Cafe, 
Sphinx, Wawel, Hestia, Western Union, 
Eurobank, Santander, BNP Paribas, Compensa, 
Novotel, Sheraton, HollidayInn, Radisson, 
Scandic, Dubai Airport oraz wiele innych 
restauracji, kawiarni, hoteli, cukierni, piekarni, 
stacji benzynowych i lotnisk.  

Najnowsze zdjęcia i video kubków 
naszych klientów obejrzysz w 
galerii na naszej stronie www: 

https://www.rainbowcups.pl/realizacje/   

oraz na Facebook: 

www.facebook.com/rainbowcups.eu 

 

https://www.rainbowcups.pl/realizacje/&utm_source=cennik&utm_medium=cennik_PL_realizacje&utm_campaign=PL_cennik
http://www.facebook.com/rainbowcups.eu


  

Zostań 
naszym 
kolejnym 
klientem! 

Ponad 4.000 firm   
z całej Europy nie 
może się mylić! 

Uważamy, że ta mapa jest imponująca, 
szczególnie że została zrobiona na podstawie 
tylko dwóch ostatnich lat. Mapa ta pokazuje, 
że to co robimy jest ważne dla naszych 
klientów nie tylko tu w Polsce, ale i w całej 
Europie. Głęboko w sercu jesteśmy dumni z tej 
mapy …szczególnie dlatego, że wiemy, że jest 
ona już nieaktualna, bo każdego dnia jest na 
niej więcej i więcej pinezek. :-) 

 



 

  

POMOC MARKETINGOWA 

Próbki 
Mały zestaw próbek zwykle obejmuje po 1-2 szt. każdego z najlepiej 
sprzedających się produktów i kosztuje 19,99 zł netto wraz z wysyłką Pocztą 
Polską lub 29,99 zł netto kurierem. 

Duży zestaw próbek (karton) zwykle obejmuje po 25-100 szt. każdego z najlepiej 
sprzedających się produktów (zawartość do ustalenia) i kosztuje 99zł netto wraz 
z dostawą kurierem. 

Zestaw zdjęć produktowych do Twojego sklepu internetowego lub 
drukowanego katalogu 
Pobierz je tu: https://rainbowcups.synology.me:8001/d/s/576801839383624514/cDorwUrDqrP-JKZ1fICcV9P2itV3WaSD-rrsAKEs2AQg_  
Uwaga - nie przekazujemy żadnych praw autorskich do zdjęć i mogą one być 
używane wyłącznie pod warunkiem natychmiastowego zaprzestania ich 
używania na każde żądanie rainbowcups. 

Szablony do projektowania nadruków 
Pobierz je tu: https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip   
Również w wersji „no name” z miejscem na logo Twojej firmy. 

Targi i eventy 
Pośrednikom oferujemy 50% zniżki na wykonanie 1.000 szt. kubków KPI-200 
SW/DW/TW z własnym nadrukiem promującym sprzedaż kubków.  
Organizatorom eventów i targów z branż, które znajdują się w kręgu 
zainteresowań naszych potencjalnych klientów, oferujemy darmowe kubki do 
gastronomii targowych w zamian za stoisko lub umieszczenie naszego logo na 
takich kubkach – wszystko według uzgodnień indywidualnych. 

Konfekcjonowanie i przepakowania 
Realizujemy kompleksowe dostawy do lokali na podstawie listy dystrybucyjnej 
kompletując towar po zgrzewkach produktów. Nie jest dla nas problemem w 
24h skompletować i wysłać paczki do ponad 100 lokali – nawet gdy każda jest z 
inną zawartością produktów. Na specjalne życzenie towar możemy też  
konfekcjonować. Są to usługi płatne dodatkowo. 

Dostawy 
Realizujemy dostawy bezpośrednio do Państwa klientów w Polsce i UE. Kartony 
nie posiadają naszego logo, a w ich środku nigdy nie ma dokumentów 
sprzedażowych (bez faktur). 
 

 

https://rainbowcups.synology.me:8001/d/s/576801839383624514/cDorwUrDqrP-JKZ1fICcV9P2itV3WaSD-rrsAKEs2AQg_
https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip


  NASZE 
PRODUKTY Z 
NADRUKIEM 
 

Rainbowcups  
oferuje następujące 
zindywidualizowane  
produkty z logo klienta: 

• kubki papierowe 

• kubki plastikowe 

• miski do lodów 

• cukier w saszetkach 

 

 
 



  

   PRODUKTY 



        Utrzymajmy Ziemię w czystości! Zielona transformacja w kierunku równowagi.                      
 

Co robimy dla równowagi ekologicznej  

Jako firma odpowiedzialna ekologicznie, jesteśmy częścią systemu recyklingu 
Zielony Punkt (Green Dot / Der Grüne Punkt), w ramach którego uczestniczymy 
w zbiórce materiałów do recyklingu. Każdego roku zwiększamy procentowy 
udział naszych produktów, które są zbierane i poddawane recyklingowi. 

Każdego dnia intensywnie pracujemy nad zwiększeniem wykorzystania 
surowców wtórnych, takich jak rPET, czyli PET z recyklingu, jak również 
surowców ze źródeł odnawialnych, takich jak PLA czy CPLA, czyli 
termoplastycznych poliestrów otrzymywanych w procesie kondensacji i 
krystalizacji kwasu mlekowego. PLA jest zazwyczaj produkowany ze 
sfermentowanej skrobi roślinnej, np. z kukurydzy, manioku, trzciny cukrowej lub 
pulpy buraczanej. Wyprodukowany w 100% ze źródeł odnawialnych, jest 
również biodegradowalny i kompostowalny. 

Produkty najbardziej szkodliwe dla środowiska naturalnego zastępujemy ich 
wersjami przyjaznymi dla otoczenia. Wyeliminowaliśmy z naszej oferty 
plastikowe słomki i mieszadła do kawy, które najbardziej obciążają ekosystem. 

Stale zwiększamy liczbę naszych produktów wykonanych z materiałów 
biodegradowalnych i kompostowalnych zgodnie z normą EN 13432:2002.  

Preferujemy dostawców papieru z certyfikatem FSC lub PEFC, ponieważ 
chcemy, aby używany przez nas papier był wykonany z drewna pochodzącego z 
odpowiedzialnie zarządzanych lasów.  

Nasze kubki papierowe BIO wykorzystują nową barierę na bazie wody zamiast 
PLA, więc zgodnie z powszechnym rozumieniem dyrektywy SUP, nie musisz 
używać logo "produkt zawiera plastik", ale zawsze sprawdź też krajowe przepisy. 

Ta zielona transformacja może pójść jeszcze dalej dzięki Twoim decyzjom zakupowym! Zróbmy więc to razem! 

 



        Przedstawiamy nowe EKO wieczka! Wybór jest teraz Twój!                      
 

Nowe Wieczka z Pulpy Papierowej - bardziej EKO 
niż kiedykolwiek. 

Wieczka te wykonane są z masy papierowej wyprodukowanej z 
włókien pierwotnych. Są białe, gładkie, miłe w dotyku i cienkie, ale 
jednocześnie wytrzymałe. Dostępne są trzy kształty - standardowa 
przykrywka z włókna do kubków kawy do gorących napojów oraz 
dwa rodzaje pokrywek do zimnych napojów z otworem na słomkę 
(oba dostępne tylko na specjalne zamówienie) - płaska i w kształcie 
kopuły. Wieczka te są wykonane w 100% z surowców odnawialnych, 
są również biodegradowalne i kompostowalne. 

Wszystkie wieczka z pulpy są dostępne tylko w kolorze białym, o dla 
kubków o średnicy górnej 80 mm lub 90 mm. 

CZARNY teraz też może być “ZIELONY”. 
Nasza lubiane wieczka EKO z CPLA są teraz dostępne 
także w kolorze czarnym. 

CPLA to termoplastyczny poliester otrzymywany przez 
kondensację i krystalizację kwasu mlekowego. PLA jest 
zwykle wytwarzany ze sfermentowanej skrobi roślinnej, 
takiej jak kukurydza, maniok, trzcina cukrowa lub pulpa 
buraczana. Wykonane w 100% z zasobów 
odnawialnych, są biodegradowalne i nadają się do 
kompostowania. 

Pokrywki do kawy z PLA są dostępne w kolorach 
czarnym i białym, o średnicy górnej 80 mm i 90 mm.  

 



       Porównanie typów kubków      
 

TYP KUBKA SW - Single Wall DW - Double Wall TW - Thermal Wall PET - Plastic 

 

 

  

 

 

SW - kubek jednościankowy 
wykonany z jednej warstwy papieru – 
niska izolacja cieplna. Cechuje go ładny 
nadruk w wykończeniu półmatowym. 
Kolory dużo są mniej nasycone niż w 
przypadku innych kubków. Typowy 
kubek do wody lub soku, używany 
najczęściej w dystrybutorach z wodą. 
Jest to najtańszy kubek jak również ze 
wszystkich rodzajów kubków, 
najwięcej mieści się na jednej palecie, 
są więc też najtańsze w transporcie.  

DW – kubek jednościankowy 
wykonany z dwóch warstw papieru 
sklejonych razem i przylegających do 
siebie – średnio izoluje ciepło. Ładny 
błyszczący nadruk jakości zdjęcia, żywe 
kolory. Najpopularniejszy kubek 
reklamowo-marketingowy, używany 
również czasem do kawy na wynos. 
Sztywne ścianki sprawiają jednak, iż 
kubki te czasem mogą się zakleszczać. 
Klienci cenią go za sztywne ścianki i 
doskonały stosunek cena-jakość.  

TW – kubek dwuściankowy termiczny 
wykonany z dwóch warstw papieru 
dzięki czemu najlepiej izoluje ciepło - 
pomiędzy dwiema warstwami papieru 
jest komora z powietrzem grubości 
1,5mm. Ma białą niezadrukowana 
stopkę u dołu wysokości 12 mm. Ładny 
błyszczący nadruk jakości zdjęcia, żywe 
kolory. Typowy kubek dla gastronomii 
np. do kawy na wynos. Kubki te 
cenione są za swoją wysoką jakość i 
najlepszą izolację cieplną. 

PET - kubek plastikowy. Jakość 
nadruku i jego powierzchnia zależą od 
zamawianej ilości. rPET to uzyskany z 
recyklingu plastik wysokiej jakości. Jest 
twardy, bardziej przezroczysty i ma 
najgładszą powierzchnię. Używany 
przez gastronomie i kluby fitness do 
lemoniad, shake’ów i świeżych 
soków, by zaprezentować zawartość 
kubka, a napój nie jest zbyt gorący. 

Zastosowania Firmy - kubki do wody, soków. 
Reklama - próbowanie produktów. 

Reklama, targi, konferencje, eventy. 
Gastronomie, hotele, kawiarnie. 

Kawiarnie, cukiernie, gastronomie, 
hotele – kawa, herbata. 

Gastronomie – lemoniady, shake’i, 
smoothie, świeże soki, latte, piwo. 

Max temp. napoju 95 ⁰C 95 ⁰C 95 ⁰C 60 ⁰C 

Warstwy materiału Jedna warstwa papieru powlekanego 
PE, PLA, lub powłoką na bazie wody. 

Dwie przylegające warstwy papieru 
powlekanego PE, PLA, lub powłoką na 
bazie wody są sklejone razem. 

Dwie warstwy papieru powlekanego PE, 
PLA, lub powłoką na bazie wody z komorą 
powietrzną pomiędzy nimi. 

Jedna warstwa tworzywa PET lub 
rPET, czyli pochodzącego z recyklingu. 

Izolacja termiczna ■□□ ■■□ ■■■ ■□□ 

Koszt dostawy ■□□ ■■□ ■■■ ■■□ 

Cena ■□□ ■■■ ■■□ ■■□ 

KUBKI 



        Kubki papierowe - typu SW - Single Wall 
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W ofercie posiadamy również kubki KPI-300SW z nadrukiem indywidualnym od ilości 1.000 szt. oraz KPI-100SW i  KPI-400SW w ilościach od 10.000 szt. 
UWAGA! Podczas składania zamówienia na kubki SW, należy każdorazowo potwierdzić dostępność rodzaju ich wykończenia (błysk/mat), inaczej zostaną wysyłane losowo. 
W ofercie posiadamy także wersje BIODEGRADOWALNE tych kubków – aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdź cennik. 

KUBKI DRUK: w pełnym kolorze, 
na całym kubku, matryce, 

przygotowalnia 

WLICZONY! 

 

NEW! 

Najlepiej pasuje 
do większości 
dystrybutorów 
z wodą! 

EKO! 

NEW! 

 



        Kubki papierowe - typu DW - Double Wall 
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Weź pod uwagę, że kubki DW, z uwagi na ich sztywne ścianki, mogą się zakleszczać. Jeśli ci się to zdarzy, spróbuj je wykręcać, albo następnym razem zamów kubki SW/TW. 
W ofercie posiadamy także wersje BIODEGRADOWALNE tych kubków (poza 100DW) – aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdź cennik. 

DRUK: w pełnym kolorze, 
na całym kubku, matryce, 

przygotowalnia 

WLICZONY! 

KUBKI 

EKO! 

 



       Kubki papierowe - typu TW - Thermal Wall 
 

KP
I-2

00
TW

 

 

KP
I-3

00
TW

 

 

KP
I-4

00
TW

 

 
W ofercie posiadamy także wersje BIODEGRADOWALNE tych kubków – aby uzyskać więcej informacji, proszę sprawdź cennik.   

KUBKI 
DRUK: w pełnym kolorze, 
na całym kubku, matryce, 

przygotowalnia 

WLICZONY! 

EKO! 

 



        Kubki plastikowe - typu PET 
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WAŻNE! Przeczytaj wszystkie uwagi pod tabelą z cenami oraz w Regulaminie. Wszystkie kubki KPI-200PET-AA i KPI-500PET-AA posiadają poziomy uskok w górnej połowie 
kubka i wytłoczone napisy „produkt zawiera plastik” w wielu językach zgodnie z dyrektywą SUP UE (oba nie tak jak na powyższym zdjęciu). 

KUBKI 
DRUK: w jednym kolorze  

WLICZONY! 



       Miski papierowe do lodów - typu SW - Single Wall 
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MISKI DRUK: w pełnym kolorze, 
na całej misce, matryce, 

przygotowalnia 

WLICZONY! 



        Najpopularniejsze akcesoria 
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CUKRY 
WIECZKA 

MIESZADŁA 
SŁOMKI 

Niektóre wieczka mogą wyglądać inaczej niż na zdjęciach. 

DRUK: w kolorze, 
matryce, 

przygotowalnia 

WLICZONY! 

BIODEGRADOWALNE 

BIODEGRADOWALNE 

Wieczka PS           Wieczka CPLA z napisem „BIODEGRADABLE” lub „COMPOSTABLE”                   Wieczka EKO z pulpy papierowej             Wieczka PET 

  NEW! 

Biały, saszetka                  Biały, saszetka                 Brązowy, saszetka               Biały, paluszek               Brązowy, paluszek 
 

NEW! EKO! 

EKO! 

EKO! 



        Które wieczka zamówić do których kubów?   
 

Kod wieczka: L62 L70 L73 L80 / L80ECO L85  L90 / L90ECO L78-PET L95-PET 
Dostępne kolory: białe/czarne białe/czarne białe/czarne białe/czarne białe/czarne białe/czarne przezroczyste przezroczyste 

Typ wieczka: płaskie do kawy płaskie do kawy płaskie do kawy płaskie do kawy płaskie do kawy płaskie do kawy kopułka na słomkę kopułka na słomkę 
KPI-100SW ■        

KPI-180SW  ■       

KPI-200SW    ■     

KPI-300SW      ■   

KPI-400SW      ■   

KPI-100SW-BIO ■        

KPI-180SW-BIO  ■       

KPI-200SW-BIO    ■     

KPI-300SW-BIO      ■   

KPI-400SW-BIO      ■   

KPI-100DW ■        

KPI-200DW    ■     

KPI-300DW      ■   

KPI-200TW    ■     

KPI-300TW      ■   

KPI-400TW      ■   

KPI-200TW-BIO    ■     

KPI-300TW-BIO      ■   

KPI-400TW-BIO      ■   

KPI-200PET       ■  

KPI-300PET        ■ 

KPI-400PET        ■ 

KPI-500PET        ■ 

KPB-100SW ■        

KPB-200SW    ■     

KPB-300SW      ■   

KPB-400SW      ■   

KPB-500SW      ■   

KPB-200TW    ■     

KPB-300TW      ■   

KPB-400TW      ■   

KPP-300PET        ■ 

KPP-400PET        ■ 

KPP-500PET        ■ 

Dlaczego warto zamówić wieczka u nas?  Bo na pewno będą pasować do naszych kubków i napoje zostaną tam, gdzie powinny! :-)  

WIECZKA 



                        Twoje LOGO na wynos!  Tędy droga!  :-)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                        WIECZKO                                                                             BIODEGRADOWALNE   
KUBEK EKO z LOGO           BIODEGRADOWALNE                   CUKIER z LOGO             MIESZADEŁKO DREWNIANE 
                                                                                                                                                                                                                  PYSZNA KAWA NA WYNOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 KUBEK z LOGO                             WIECZKO KOPUŁKA                     BIODEGRADOWALNA SŁOMKA  
                                                                                                                                                                                                          
 

KUBKI 
CUKRY 

WIECZKA 
MIESZADŁA 

SŁOMKI 

TWÓJ ŚWIEŻY SOK, LEMONIADA 
LATTE LUB SHAKE NA WYNOS                                                          

    

 



   

   CENY 



        Wyliczanie ceny - kubki i miski z indywidualnym nadrukiem                          
 

 

 
 
 

 
 
 

     Wliczone w cenę kubków       Płatne dodatkowo 
• nadruk indywidualny w pełnym kolorze (4 kolory CMYK, chyba 

że zaznaczono inaczej) 
• pełna powierzchnia zadruku dookoła kubka, dowolna liczba 

logo 
• matryce drukarskie, klisze 

• akcesoria jak wieczka, mieszadełka, cukry, słomki i inne 
• projekt graficzny nadruku lub jego korekty np. wygięcie logo, 

drukowana cyfrowa symulacja wydruku - proof, wizualizacja; 
projekt graficzny można tez przygotować za darmo samemu 

• dostawa   

Przykładowe wyliczenie kosztu 1.000 szt. kubków KPI-200SW z indywidualnym nadrukiem w cenie razem z wieczkami, mieszadełkami i dostawą (ceny netto):  

  

KUBKI ACCESORIA
(OPCJA)

USŁUGI 
GRAFICZNE 

(OPCJA)
DOSTAWA KOSZT 

CAŁKOWITY

KUBKI 
CUKRY 

WIECZKA 
MIESZADŁA 

SŁOMKI 

USŁUGI 
GRAFICZNE DOSTAWA 

KOSZT 

1.000 szt.

KUBKÓW

KPI-200SW

403 PLN

1.000 szt.  
WIECZEK L80-PS

+ 1.000 szt.  
MIESZADEŁEK

106 PLN

OPCJONALNE

KOREKTY 
GRAFICZNE 

39 PLN

DOSTAWA
25 PLN

KOSZT 
CAŁKOWITY

573 PLN



                       Kubki papierowe z indywidualnym nadrukiem już w cenie, akcesoria                         
 

Kubki 
papierowe  
z nadrukiem 

Orientacyjna pojemność 
napoju 

„EKSPRES” * 
1.000 - 

- 20.000 szt. 
1.000 szt. 2.000 - 

- 4.000  
5.000 - 
- 9.000 

10.000 - 
- 19.000 

20.000 - 
- 29.000 

30.000 - 
- 49.000 

50.000 - 
- 99.000 

100.000 - 
- 250.000 

KPI-100SW 80-100 ml / 4 oz - - - - 0,471 zł 0,363 zł 0,275 zł 0,257 zł 0,243 zł 
KPI-180SW 180-200 ml / 7 oz - - - - 0,331 zł 0,306 zł 0,275 zł 0,254 zł 0,232 zł 
KPI-200SW 200-250 ml / 8 oz 0,59 zł * 0,403 zł 0,388 zł 0,352 zł 0,325 zł 0,312 zł 0,294 zł 0,254 zł 0,226 zł 
KPI-300SW 300-350 ml / 12 oz 0,79 zł * 0,566 zł 0,544 zł 0,483 zł 0,437 zł 0,399 zł 0,380 zł 0,358 zł 0,332 zł 
KPI-400SW 400-450 ml / 16 oz - - - - 0,516 zł 0,427 zł 0,401 zł 0,376 zł 0,347 zł 
KPI-100DW 80-100 ml / 4 oz - 0,392 zł 0,378 zł 0,372 zł 0,347 zł 0,320 zł 0,308 zł 0,295 zł 0,279 zł 
KPI-200DW 200-250 ml / 8 oz 0,69 zł * 0,488 zł 0,469 zł 0,459 zł 0,419 zł 0,398 zł 0,377 zł 0,358 zł 0,340 zł 
KPI-300DW 300-350 ml / 12 oz 0,99 zł * 0,650 zł 0,631 zł 0,599 zł 0,571 zł 0,553 zł 0,532 zł 0,500 zł 0,490 zł 
KPI-200TW 200-250 ml / 8 oz 0,69 zł * 0,460 zł 0,442 zł 0,425 zł 0,388 zł 0,344 zł 0,328 zł 0,304 zł 0,274 zł 
KPI-300TW 300-350 ml / 12 oz 0,99 zł * 0,614 zł 0,590 zł 0,554 zł 0,519 zł 0,481 zł 0,462 zł 0,431 zł 0,405 zł 
KPI-400TW 400-450 ml / 16 oz - 0,802 zł 0,771 zł 0,727 zł 0,697 zł 0,627 zł 0,585 zł 0,540 zł 0,502 zł 
SW, DW, TW – różnice wyjaśnione na stronie 13 - „Porównanie typów kubków”.        *Dostępność usługi „EKSPRES” wymaga potwierdzenia. 
Kubki DW mogą się zakleszczyć podczas transportu. Jeśli tak się stanie spróbuj je "wykręcić", lub następnym razem zamów kubki SW/TW.  
Użycie kolorów Pantone (zamiast CMYK) jest dodatkowo płatne 0,13 zł/szt. za każdy użyty kolor (kolory metaliczne nie są możliwe). 
Maksymalne dopuszczalne nafarbienie (suma 4 składowych CMYK) na matowych kubkach papierowych jednowarstwowych (SW) to 140%.  
W efekcie tego kolory są dużo mniej nasycone niż w na kubkach DW i TW. W szczególności ciemne kolory są blade, a czarny staje się szary. 
Zamawiając kubki SW, należy zawsze potwierdzić dostępność rodzaju ich wykończenia (błysk/mat), inaczej zostaną wysyłane losowo. 

  

Akcesoria Opis Szczegóły 1.000 szt. 2.000 - 4.000 5.000 - 9.000 10.000 - 19.000 20.000 - 29.000 30.000 - 49.000 50.000 - 99.000 100.000 - 250.000 

S14ECO-WOOD EKO mieszadełko brzozowe 140 mm x 5 mm Do mieszania kawy, herbaty, 
opakowanie 1000 szt.  0,020 zł   0,018 zł   0,016 zł   0,015 zł   0,014 zł   0,013 zł   0,013 zł   0,012 zł  

L62-PS Wieczko z PS 62 mm do kubków serii 100 białe (L62-PS-WH) 
czarne (L62-PS-BL)  0,079 zł   0,071 zł   0,066 zł   0,064 zł   0,062 zł   0,060 zł   0,058 zł   0,057 zł  

L70-PS Wieczko z PS 70 mm do kubków serii 180 białe (L70-PS-WH) 
czarne (L70-PS-BL)  0,080 zł   0,073 zł   0,068 zł   0,065 zł   0,063 zł   0,061 zł   0,059 zł   0,058 zł  

L80-PS Wieczko z PS 80 mm do kubków serii 200 białe (L80-PS-WH) 
czarne (L80-PS-BL)  0,086 zł   0,078 zł   0,073 zł   0,070 zł   0,067 zł   0,065 zł   0,064 zł   0,062 zł  

L90-PS Wieczko z PS 90 mm do kubków serii 300/400 białe (L90-PS-WH) 
czarne (L90-PS-BL)  0,086 zł   0,078 zł   0,072 zł   0,070 zł   0,067 zł   0,065 zł   0,063 zł   0,062 zł  

L80ECO-CPLA EKO wieczko kawowe z CPLA  
80 mm do kubków serii 200 

białe (L80ECO-CPLA-WH) 
czarne (L80ECO-CPLA-BL)  0,241 zł   0,219 zł   0,204 zł   0,196 zł   0,188 zł   0,182 zł   0,178 zł   0,173 zł  

L90ECO-CPLA ECO wieczko kawowe z CPLA  
90 mm do kubków serii 300/400 

białe (L90ECO-CPLA-WH) 
czarne (L90ECO-CPLA-BL)  0,288 zł   0,261 zł   0,243 zł   0,234 zł   0,225 zł   0,218 zł   0,213 zł   0,207 zł  

L80ECO-PULP EKO wieczko kawowe z pulpy papierowej 
80 mm do kubków serii 200 białe (L80ECO-PULP-WH)  0,245 zł   0,222 zł   0,206 zł   0,199 zł   0,191 zł   0,185 zł   0,180 zł   0,176 zł  

L90ECO-PULP EKO wieczko kawowe z pulpy papierowej  
90 mm do kubków serii 300/400 białe (L90ECO-PULP-WH)  0,271 zł   0,245 zł   0,229 zł   0,220 zł   0,212 zł   0,205 zł   0,200 zł   0,195 zł  

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 
Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

KUBKI 
WIECZKA 

MIESZADŁA 
SŁOMKI 

EKO! 

NEW! 

EKO! 



                        Biodegradowalne kubki papierowe z indywidualnym nadrukiem już w cenie       
 

Biodegradowalne 
kubki papierowe  
z nadrukiem 

Orientacyjna 
pojemność napoju 

„EKSPRES”* 
1.000 - 

-20.000 szt. 
1.000 szt. 2.000 - 

- 4.000  
5.000 - 
- 9.000 

10.000 - 
- 19.000 

20.000 - 
- 29.000 

30.000 - 
- 49.000 

50.000 - 
- 99.000 

100.000 - 
- 250.000 

KPI-100SW-BIO 80-100 ml / 4 oz -  -   -   -  0,860 zł 0,570 zł 0,390 zł 0,340 zł 0,260 zł 
KPI-180SW-BIO 180-200 ml / 7 oz - - - - 0,458 zł 0,416 zł 0,382 zł 0,372 zł 0,347 zł 
KPI-200SW-BIO 200-250 ml / 8 oz 0,69 zł * 0,482 zł 0,464 zł 0,405 zł 0,376 zł 0,374 zł 0,319 zł 0,285 zł 0,250 zł 
KPI-300SW-BIO 300-350 ml / 12 oz 0,99 zł * 0,605 zł 0,582 zł 0,558 zł 0,501 zł 0,463 zł 0,430 zł 0,395 zł 0,379 zł 
KPI-400SW-BIO 400-450 ml / 16 oz - - - - 0,560 zł 0,516 zł 0,476 zł 0,416 zł 0,384 zł 
KPI-200DW-BIO 200-250 ml / 8 oz 0,79 zł * 0,587 zł 0,580 zł 0,557 zł 0,529 zł 0,526 zł 0,451 zł 0,431 zł 0,403 zł 
KPI-300DW-BIO 300-350 ml / 12 oz 1,09 zł * 0,736 zł 0,714 zł 0,692 zł 0,681 zł 0,620 zł 0,600 zł 0,540 zł 0,522 zł 
KPI-200TW-BIO 200-250 ml / 8 oz 0,79 zł * 0,554 zł 0,532 zł 0,511 zł 0,490 zł 0,466 zł 0,399 zł 0,366 zł 0,327 zł 
KPI-300TW-BIO 300-350 ml / 12 oz 1,09 zł * 0,694 zł 0,667 zł 0,641 zł 0,614 zł 0,544 zł 0,522 zł 0,462 zł 0,435 zł 
KPI-400TW-BIO 400-450 ml / 16 oz - 0,888 zł 0,854 zł 0,820 zł 0,650 zł 0,633 zł 0,585 zł 0,552 zł 0,494 zł 
SW, DW, TW – różnice wyjaśnione na stronie 13 - „Porównanie typów kubków”.        * Dostępność usługi „EKSPRES” wymaga potwierdzenia.  
Kubki DW mogą się zakleszczyć podczas transportu. Jeśli tak się stanie spróbuj je "wykręcić", lub następnym razem zamów kubki SW/TW. 
Użycie kolorów Pantone (zamiast CMYK) jest dodatkowo płatne 0,13 zł/szt. za każdy użyty kolor (kolory metaliczne nie są możliwe). 
Maksymalne dopuszczalne nafarbienie (suma 4 składowych CMYK) na matowych kubkach papierowych jednowarstwowych (SW) to 140%.  
W efekcie tego kolory są dużo mniej nasycone niż w na kubkach DW i TW. W szczególności ciemne kolory są blade, a czarny staje się szary. 
Zamawiając kubki SW, należy zawsze potwierdzić dostępność rodzaju ich wykończenia (błysk/mat), inaczej zostaną wysyłane losowo.   

 

 

Akcesoria Opis Szczegóły 1.000 szt. 2.000 - 4.000 5.000 - 9.000 10.000 - 19.000 20.000 - 29.000 30.000 - 49.000 50.000 - 99.000 100.000 - 250.000 

S14ECO-WOOD EKO mieszadełko brzozowe 140 mm x 5 mm Do mieszania kawy, herbaty, 
opakowanie 1000 szt.  0,020 zł   0,018 zł   0,016 zł   0,015 zł   0,014 zł   0,013 zł   0,013 zł   0,012 zł  

L62-PS Wieczko z PS 62 mm do kubków serii 100 białe (L62-PS-WH) 
czarne (L62-PS-BL)  0,079 zł   0,071 zł   0,066 zł   0,064 zł   0,062 zł   0,060 zł   0,058 zł   0,057 zł  

L70-PS Wieczko z PS 70 mm do kubków serii 180 białe (L70-PS-WH) 
czarne (L70-PS-BL)  0,080 zł   0,073 zł   0,068 zł   0,065 zł   0,063 zł   0,061 zł   0,059 zł   0,058 zł  

L80-PS Wieczko z PS 80 mm do kubków serii 200 białe (L80-PS-WH) 
czarne (L80-PS-BL)  0,086 zł   0,078 zł   0,073 zł   0,070 zł   0,067 zł   0,065 zł   0,064 zł   0,062 zł  

L90-PS Wieczko z PS 90 mm do kubków serii 300/400 białe (L90-PS-WH) 
czarne (L90-PS-BL)  0,086 zł   0,078 zł   0,072 zł   0,070 zł   0,067 zł   0,065 zł   0,063 zł   0,062 zł  

L80ECO-CPLA EKO wieczko kawowe z CPLA  
80 mm do kubków serii 200 

białe (L80ECO-CPLA-WH) 
czarne (L80ECO-CPLA-BL)  0,241 zł   0,219 zł   0,204 zł   0,196 zł   0,188 zł   0,182 zł   0,178 zł   0,173 zł  

L90ECO-CPLA ECO wieczko kawowe z CPLA  
90 mm do kubków serii 300/400 

białe (L90ECO-CPLA-WH) 
czarne (L90ECO-CPLA-BL)  0,288 zł   0,261 zł   0,243 zł   0,234 zł   0,225 zł   0,218 zł   0,213 zł   0,207 zł  

L80ECO-PULP EKO wieczko kawowe z pulpy papierowej 
80 mm do kubków serii 200 białe (L80ECO-PULP-WH)  0,245 zł   0,222 zł   0,206 zł   0,199 zł   0,191 zł   0,185 zł   0,180 zł   0,176 zł  

L90ECO-PULP EKO wieczko kawowe z pulpy papierowej  
90 mm do kubków serii 300/400 

białe (L90ECO-PULP-WH)  0,271 zł   0,245 zł   0,229 zł   0,220 zł   0,212 zł   0,205 zł   0,200 zł   0,195 zł  

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

KUBKI 
WIECZKA 

MIESZADŁA 
SŁOMKI 

 

EKO! 

NEW! 

EKO! 



                       Kubki plastikowe PET z indywidualnym nadrukiem już w cenie, akcesoria                             
 
 

Kubki PET  
z nadrukiem Nadruk Orientacyjna 

pojemność napoju 

Minimalne 
zamówienie 

(MOQ) 

800 - 
- 1.600  

(<1.999 szt.) 

2.400 - 
- 4.800 

(<4.999 szt.) 

5.600 - 
- 9.600 

(<9.999 szt.) 

10.400 - 
- 19.000 
(<19.999 szt.) 

19.200 - 
- 29.600 
(<29.999 szt.) 

30.000 - 
- 49.600 
(<49.999 szt.) 

50.000 - 
- 99.200 
(<99.999 szt.) 

100.000- 
-250.000 

KPI-200PET-AA Dookoła, 1 kolor 200-250 ml / 8 oz 1.250 szt. * X 2,327 zł 1,221 zł 0,668 zł 0,392 zł 0,253 zł 0,207 zł 0,173 zł 0,147 zł 
KPI-300PET-AA Dookoła, 1 kolor 300-350 ml / 12 oz 1.200 szt. * X 2,545 zł 1,364 zł 0,655 zł 0,445 zł 0,330 zł 0,284 zł 0,246 zł 0,219 zł 
KPI-400PET-AA Dookoła, 1 kolor 400-450 ml / 16 oz 1.200 szt. * X 2,558 zł 1,374 zł 0,663 zł 0,453 zł 0,338 zł 0,291 zł 0,253 zł 0,227 zł 
KPI-500PET-AA Dookoła, 1 kolor 500-550 ml / 20 oz 1.200 szt. * X 2,569 zł 1,383 zł 0,670 zł 0,460 zł 0,344 zł 0,297 zł 0,259 zł 0,233 zł 
Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

Akcesoria Opis Szczegóły 800 - 
- 1.999 szt. 

2.000 - 
- 4.999 szt. 

5.000 - 
- 9.999 szt. 

10.000 - 
- 19.999 szt. 

20.000 -  
- 29.999 szt. 

30.000 -  
- 49.999 szt. 

50.000 -  
- 99.999 szt. 

100.000 -  
-250.000 szt 

L78-PET-TR Wieczko kopułka z otworem do kubków 200 PET-AA 
Np. do shake, 
pakowanie po 1250 
szt. 

0,134 zł 0,121 zł 0,113 zł 0,109 zł 0,105 zł 0,101 zł 0,099 zł 0,096 zł 

L95-PET-TR Wieczko kopułka z otworem do kubków 300/400/500 
PET-AA 

Np. do shake, 
pakowanie po 1200 
szt.  

0,155 zł 0,140 zł 0,131 zł 0,126 zł 0,121 zł 0,117 zł 0,114 zł 0,111 zł 

Uwagi i dopłaty: 
Kubki KPI-200PET-AA i KPI-500PET-AA mają poziomy uskok w górnej części kubka, tak jak na zdjęciu najmniejszego kubka w prawym górnym rogu. 

Wszystkie kubki AA nadrukowane są metodą suchego offsetu. Kubek jest nadrukowany dookoła na całej górnej części kubka (powyżej poziomego uskoku, jeśli występuje) w 1 kol. Pantone. 
Nadruk jest bardzo precyzyjny i możliwy nawet w 8 kolorach Pantone (łącznie z białym tłem, jeżeli występuje), za dopłatą 450 zł netto za każdy kolejny kolor powyżej 1 wliczonego w cenę.  

Kubki 100% rPET są dostępne od minimalnej ilości 10 europalet i z ~20% dopłatą.  

Kubki PLA są obecnie niedostępne z powodu braków materiałowych. 

Logo EU SUP („plastik w produkcie”) jest wytłoczone na kubku w językach: polski, bułgarski, czeski, angielski, chorwacki, węgierski, rumuński, słowacki, słoweński, estoński, fiński, niemiecki, 
łotewski, litewski, szwedzki i norweski. W pozostałych językach należy je nadrukować np. dodatkowym czarnym kolorem (jeżeli czarny jest używany w projekcie graficznym, to bez dopłat). 

Płaskie wieczka z nacięciem X na słomkę są możliwe do zamówienia na specjalne życzenie. Cena jest taka sama jak wieczek w kształcie kopułki, a czas realizacji taki sam jak kubków. 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

KUBKI WIECZKA 
SŁOMKI 

NEW! 

Małe ilości będą dostępne z powrotem na wiosnę. 



        Miski papierowe do lodów z indywidualnym nadrukiem już w cenie                             
 
 

Miski 
papierowe  
z nadrukiem 

Orientacyjna 
pojemność napoju 

Minimalne 
zamówienie 

(MOQ) 
1.000 szt. 

(<1.999 szt.) 
2.000 - 
- 4.800 

(<4.999 szt.)  

5.000 - 
- 9.000 

(<9.999 szt.) 

10.000 - 
- 19.000 
(<19.999 szt.) 

20.000 - 
- 29.000 
(<29.999 szt.) 

30.000 - 
- 49.000 
(<49.999 szt.) 

50.000 - 
- 99.000 
(<99.999 szt.) 

100.000 - 
- 250.000 

MPI-200SW 200-250 ml / 8 oz 1.200 szt. * X - - 0,505 zł 0,376 zł 0,306 zł 0,276 zł 0,267 zł 0,251 zł 

MPI-300SW 300-350 ml / 12 oz 1.000 szt. * X - - 0,537 zł 0,413 zł 0,369 zł 0,344 zł 0,310 zł 0,280 zł 

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

MISKI 



        Białe kubki i miski papierowe, kubki PET bez żadnego nadruku                        
 

Białe kubki 
papierowe 

Orientacyjna 
pojemność napoju 

Izolacja 
termiczna 

Minimalne 
zamówienie MOQ 
(il. szt. w kartonie) 

Cena 
za 1 szt. 

Białe kubki papierowe SW    
KPB-180SW 180-200 ml / 7 oz ■□□ 2.500  
KPB-200SW 200-250 ml / 9 oz ■□□ 2.500  
KPB-300SW 300-350 ml / 12 oz ■□□ 1.000  
KPB-400SW 400-450 ml / 16 oz ■□□    500  
Przezroczyste kubki plastikowe PET     
KPP-200PET 200-250 ml / 8 oz ■□□ 30.000  0,119 zł  
KPP-300PET 300-350 ml / 12 oz ■□□ 19.200  0,190 zł  
KPP-400PET 400-450 ml / 16 oz ■□□ 19.200  0,198 zł  
KPP-500PET 500-550 ml / 20 oz ■□□ 19.200  0,204 zł  

Wymiary produktów, pakownie i uwagi jak dla odpowiadających kubków KPI i misek MPI. Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów.  
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

Białe kubki papierowe i miski do lodów bez nadruku są tymczasowo niedostępne. 

 

 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

KUBKI  
MISKI 



        Cukier w saszetkach z indywidualnym nadrukiem już w cenie                            

Cukier biały  

Cukier biały  
w saszetce  
z nadrukiem 

Liczba 
kolorów 
nadruku 

Pole nadruku 
[mm x mm] Kolory Technika 

nadruku  6.000 szt. 12.000 szt. 18.000 szt. 24.000 szt. 30.000 szt. 36.000 szt. 48.000 szt. 72.000 szt. 96.000 szt. 117.000+ 
szt. 

CBI-SA-E1 1 40x60  
(bez szwu) 

Pantone Flexo, 1 strona 0,1101 zł 0,0862 zł 0,0724 zł 0,0633 zł 0,0617 zł 0,0581 zł 0,0544 zł 0,0507 zł 0,0500 zł 0,0484 zł 

CBI-SA-F1 1 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,2297 zł 0,1148 zł 0,0936 zł 0,0858 zł 0,0842 zł 0,0743 zł 0,0700 zł 0,0627 zł 0,0620 zł 0,0592 zł 

CBI-SA-E2 2 40x60  
(bez szwu) 

Pantone Flexo, 1 strona 0,1447 zł 0,1036 zł 0,0835 zł 0,0717 zł 0,0683 zł 0,0636 zł 0,0584 zł 0,0533 zł 0,0520 zł 0,0501 zł 

CBI-SA-F2 2 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,2643 zł 0,1322 zł 0,1047 zł 0,0942 zł 0,0908 zł 0,0799 zł 0,0740 zł 0,0653 zł 0,0640 zł 0,0609 zł 
CBI-SA-F3 3 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,2990 zł 0,1495 zł 0,1158 zł 0,1025 zł 0,0975 zł 0,0854 zł 0,0780 zł 0,0680 zł 0,0660 zł 0,0625 zł 
CBI-SA-F4 4 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,3337 zł 0,1668 zł 0,1269 zł 0,1108 zł 0,1042 zł 0,0910 zł 0,0820 zł 0,0707 zł 0,0680 zł 0,0642 zł 

 

 

Cukier trzcinowy 

Cukier 
trzcinowy  
w saszetce  
z nadrukiem 

Liczba 
kolorów 
nadruku 

Pole nadruku 
[mm x mm] Kolory Technika 

nadruku  6.000 szt. 12.000 szt. 18.000 szt. 24.000 szt. 30.000 szt. 36.000 szt. 48.000 szt. 72.000 szt. 96.000 szt. 117.000+ 
szt. 

CTI-SA-E1 1 40x60  
(bez szwu) 

Pantone Flexo, 1 strona 0,1140 zł 0,0927 zł 0,0774 zł 0,0696 zł 0,0679 zł 0,0631 zł 0,0592 zł 0,0543 zł 0,0536 zł 0,0496 zł 

CTI-SA-F1 1 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,2323 zł 0,1161 zł 0,0936 zł 0,0858 zł 0,0842 zł 0,0756 zł 0,0712 zł 0,0627 zł 0,0620 zł 0,0592 zł 

CTI-SA-E2 2 40x60  
(bez szwu) 

Pantone Flexo, 1 strona 0,1486 zł 0,1101 zł 0,0885 zł 0,0779 zł 0,0746 zł 0,0686 zł 0,0632 zł 0,0569 zł 0,0556 zł 0,0513 zł 

CTI-SA-F2 2 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,2669 zł 0,1335 zł 0,1047 zł 0,0942 zł 0,0908 zł 0,0811 zł 0,0752 zł 0,0653 zł 0,0640 zł 0,0609 zł 
CTI-SA-F3 3 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,3016 zł 0,1508 zł 0,1158 zł 0,1025 zł 0,0975 zł 0,0867 zł 0,0792 zł 0,0680 zł 0,0660 zł 0,0625 zł 
CTI-SA-F4 4 50x70 Pantone Flexo, 1 strona 0,3363 zł 0,1681 zł 0,1269 zł 0,1108 zł 0,1042 zł 0,0922 zł 0,0832 zł 0,0707 zł 0,0680 zł 0,0642 zł 

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

Dopłata za druk dwustronny: liczba kolorów * 200 zł netto. 

Wymiary saszetki 50mm x 70mm, waga 4g. Cukier nie posiada daty przydatności do spożycia. Papier do wyboru: biały (domyślnie używany do cukru białego) lub brązowy (do 
trzcinowego). Pakowanie w karton zbiorczy 6 x karton 1.000 szt.. Z uwagi na pakowanie nie są możliwe do zamawiania inne ilości niż w tabeli. Obowiązuje rozrzut produkcyjny +/-5%  
obowiązkowo płatny w przypadku nadprodukcji. 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

CUKRY 



        Cukier w paluszkach z indywidualnym nadrukiem już w cenie                                   

Cukier biały  

Cukier biały  
w paluszku  
z nadrukiem 

Liczba 
kolorów 
nadruku 

Pole nadruku 
[mm x mm] Kolory Technika 

nadruku  6.000 szt. 12.000 szt. 18.000 szt. 24.000 szt. 30.000 szt. 36.000 szt. 48.000 szt. 72.000 szt. 96.000 szt. 117.000+ 
szt. 

CBI-PA-F1 1 100x15 Pantone Flexo 0,2115 zł 0,1057 zł 0,0874 zł 0,0796 zł 0,0779 zł 0,0706 zł 0,0664 zł 0,0567 zł 0,0560 zł 0,0526 zł 
CBI-PA-F2 2 100x15 Pantone Flexo 0,2461 zł 0,1231 zł 0,0985 zł 0,0879 zł 0,0846 zł 0,0761 zł 0,0704 zł 0,0593 zł 0,0580 zł 0,0543 zł 
CBI-PA-F3 3 100x15 Pantone Flexo 0,2808 zł 0,1404 zł 0,1096 zł 0,0963 zł 0,0913 zł 0,0817 zł 0,0744 zł 0,0620 zł 0,0600 zł 0,0559 zł 
CBI-PA-F4 4 100x15 Pantone Flexo 0,3155 zł 0,1577 zł 0,1207 zł 0,1046 zł 0,0979 zł 0,0872 zł 0,0784 zł 0,0647 zł 0,0620 zł 0,0576 zł 

 

 

Cukier trzcinowy  

Cukier 
trzcinowy  
w paluszku  
z nadrukiem 

Liczba 
kolorów 
nadruku 

Pole nadruku 
[mm x mm] Kolory Technika 

nadruku  6.000 szt. 12.000 szt. 18.000 szt. 24.000 szt. 30.000 szt. 36.000 szt. 48.000 szt. 72.000 szt. 96.000 szt. 117.000+ 
szt. 

CTI-PA-F1 1 100x15 Pantone Flexo 0,2167 zł 0,1083 zł 0,0886 zł 0,0808 zł 0,0792 zł 0,0706 zł 0,0664 zł 0,0591 zł 0,0584 zł 0,0532 zł 
CTI-PA-F2 2 100x15 Pantone Flexo 0,2513 zł 0,1257 zł 0,0997 zł 0,0892 zł 0,0858 zł 0,0761 zł 0,0704 zł 0,0617 zł 0,0604 zł 0,0549 zł 
CTI-PA-F3 3 100x15 Pantone Flexo 0,2860 zł 0,1430 zł 0,1108 zł 0,0975 zł 0,0925 zł 0,0817 zł 0,0744 zł 0,0644 zł 0,0624 zł 0,0565 zł 
CTI-PA-F4 4 100x15 Pantone Flexo 0,3207 zł 0,1603 zł 0,1219 zł 0,1058 zł 0,0992 zł 0,0872 zł 0,0784 zł 0,0671 zł 0,0644 zł 0,0582 zł 

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. Czas dostawy wydłuża się o wszelkie święta, przerwy i długie weekendy. 
Przeczytaj stronę „Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), pakowanie.” oraz resztę cennika – w szczególności „Warunki realizacji zamówienia.” 

Nie ma dopłat za druk dwustronny w przypadku cukru w paluszkach. 

Wymiary paluszka 100mm x 15mm, waga 4g. Cukier nie posiada daty przydatności do spożycia. Papier do wyboru: biały (domyślnie używany do cukru białego) lub brązowy (do 
trzcinowego). Pakowanie w karton zbiorczy 6 x karton 1.000 szt.. Z uwagi na pakowanie nie są możliwe do zamawiania inne ilości niż w tabeli. Obowiązuje rozrzut produkcyjny +/-5%  
obowiązkowo płatny w przypadku nadprodukcji. 

Czas 
dostawy: 1 tyg. 2 tyg. 3 tyg. 4 tyg. 5 tyg. 6 tyg. Czas dostawy to czas produkcji i dostawy w jedno miejsce w Polsce. Dodaj święta. UWAGA! Czas 

dostawy jest liczony od akceptacji nadruku oraz wpływu przedpłaty na konto (oba warunki spełnione). 

CUKRY 



        Usługi projektowania graficznego i szablony                     
 

 

Kod  
usługi 

Nazwa 
usługi Opis usługi Cena 

FGD 
Pełne 
projektowanie 
graficzne 

Nie masz czasu lub pomysłu na nadruk, który odda charakter Twojej firmy? Nasz zespół zrobi to za Ciebie! 

Otrzymasz trzy autorskie szkice graficzne, spośród których wybierzesz jeden najtrafniejszy. Następnie wspólnie dopracujemy 
go według Twoich wytycznych w trzech seriach poprawek. Gdy będzie już gotowy, dostosujemy go do zamawianych przez 
Ciebie produktów. Na koniec dostaniesz od nas wizualizację jednego wybranego produktu. 

149,00 zł 

SGD 
Uproszczone 
projektowanie 
graficzne 

Jest to dla Ciebie idealna opcja, jeśli potrzebujesz aby ktoś szybko pomógł Ci nanieść na nasz szablon samo logo po dwóch 
stronach kubka.  

W trakcie współpracy masz do wykorzystania trzy serie poprawek. Każdy taki projekt jest liczony osobno dla wybranej 
pojemności kubka lub miski. 

39,00 zł 

GDC Korekty 
graficzne 

To opcja dla Ciebie, jeśli masz już projekt graficzny, ale potrzebujesz jakiejś drobnej jego korekty.  

Być może Twój grafik przygotował prostokątny projekt i trzeba go teraz wygiąć i nanieść na nasz szablon albo wymaga on na 
przykład korekty jakiegoś tekstu. Jak zawsze, i tu ograniczamy poprawki do trzech. 

A być może tym razem nie chcesz nic zmieniać, a tylko domówić inną pojemność kubka lub miski z takim samym nadrukiem 
jak wcześniej? W takiej sytuacji przekształcimy Twój projekt na nasz odpowiedni szablon produktu.  

39,00 zł 

VIS Wizualizacja 
produktu 

Zastanawiasz się jak będzie wyglądał wybrany przez Ciebie produkt z indywidualnym nadrukiem? 

Wykonamy dla Ciebie wizualizację na podstawie gotowego projektu graficznego, który nam dostarczysz. Każda taka 
wizualizacja jest liczona osobno dla wybranej pojemności kubka lub miski.  

69,00 zł 

SPR Wydruk 
próbny 

Obawiasz się czy kolory w druku wyjdą tak, jak tego chcesz?  

Zamów proof, czyli skalibrowany wydruk cyfrowy symulujący kolorystykę ̨finalnego produktu i obejrzyj go u siebie w różnym 
oświetleniu. Miej jednak świadomość, że nieduże odstępstwa kolorystyczne są nadal możliwe z uwagi na zastosowanie innego 
papieru oraz innej techniki druku, ale i tak jest to zdecydowanie lepsza metoda oceny kolorystyki niż oglądanie jej na 
komputerze. 

299,00 zł 

Ceny netto PLN za 1 szt. (VAT 23%) po uwzględnieniu wszelkich rabatów. 

Pobierz najnowsze szablony produktów do projektowania graficznego: https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip  

USŁUGI 
GRAFICZNE 

https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip


 

   DOSTAWA & WARUNKI 
  



        Specyfikacje produktów, minimalna ilość zamówienia (MOQ), wykończenie nadruku, pakowanie           

 Kubki,  
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Wykończenie Minimalne 
zamówienie MOQ 

[szt.] oraz jego 
wielokrotność  

Wymiary kubka Pakowanie produktu Jedna przesyłka kurierska 
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M
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Średnica 
górna 
[mm] 

Wysokość 
[mm] 

Średnica 
dolna  
[mm] 

Szt. w 
zgrzewce 
foliowej 

Szt. w 
kartonie 

Wymiary 
kartonu [cm] 
[szer. x dł. x wys.] 

Waga 
kartonu 

[kg] 

Waga 
europalety  

[kg]  

Wysokość 
europalety  

[cm] 

Sztuk na 
jednej 

europalecie 

Kartonów 
w jednej 
przesyłce  

Waga 
przesyłki 

kurierskiej  
[kg] 

Szt. produktu w 
jednej przesyłce 

kurierskiej 

 KPI-100SW (BIO) ■□□ SW  80-100 ml / 4 oz 120 ml  ■   10.000 + x*1.000   62   64   46 50 1.000 32x38x26   3,8 180 200 42.000 6 24,0 6.000 
 KPI-180SW (BIO) ■□□ SW  180-200 ml / 7 oz 220 ml Potwierdź 

albo 
otrzymasz 

losowe! 

10.000 + x*1.000   70   95   45 50 2.500 39x39x64 13,0 249 207 45.000 2 27,2 5.000 
 KPI-200SW (BIO) ■□□ SW  200-250 ml / 8 oz 280 ml 1.000   80   90   55    100 2.500 39x39x64 15,5 294 207 45.000 1 15,5 2.500 
 KPI-300SW (BIO) ■□□ SW  300-350 ml / 12 oz 380 ml 1.000   90 105    60 50 1.000 39x39x64   9,5 186 207 18.000 2 20,2 2.000 
 KPI-400SW (BIO) ■□□ SW  400-450 ml / 16 oz 480 ml 10.000 + x*1.000   90 135   55 50 1.000 39x61x44 11,0  191 191 16.000 2 23,2 2.000 
 KPI-100DW ■■□ DW  80-100 ml / 4 oz 120 ml ■  1.000   62   65   45 50 3.000 39x61x44 18,0 300 191 48.000 1 18,0 3.000 
 KPI-200DW (BIO) ■■□ DW  200-250 ml / 8 oz 280 ml ■  1.000   80   90   55 25 1.000 39x61x44 11,3 196 191 16.000 2 23,8 2.000 
 KPI-300DW (BIO) ■■□ DW  300-350 ml / 12 oz 380 ml ■  1.000   90 105   60 50 1.000 39x61x44 14,4 245 191 16.000 2 30,0 2.000 
 KPI-200TW (BIO) ■■■ TW  200-250 ml / 8 oz 280 ml ■  1.000   80   90   55 25    500 34x41x51   5,5 125 215 10.000 3 17,7 1.500 
 KPI-300TW (BIO) ■■■ TW  300-350 ml / 12 oz 380 ml ■  1.000   90 105   60 25    500 39x39x64   7,5 150 207   9.000 2 16,2 1.000 
 KPI-400TW (BIO) ■■■ TW  400-450 ml / 16 oz 480 ml ■  1.000   90 135   55 25    500 39x39x64   9,0 177 207   9.000 2 19,2 1.000 
 KPI-200PET-AA ■□□ PET  200-250 ml / 8 oz 280 ml ■  1.250   78   89   60 50 1.250 40x40x40   7,0 199 179 30.000 3 22,2 3.750 
 KPI-300PET-AA ■□□ PET  300-350 ml / 12 oz 425 ml ■  1.200   95 105   60 50 1.200 39x59x46 12,0 222 203 19.200 2 25,2 2.400 
 KPI-400PET-AA ■□□ PET  400-450 ml / 16 oz 550 ml ■  1.200   95 125   65 50 1.200 39x59x46 13,2 241 203 19.200 2 27,6 2.400 
 KPI-500PET-AA ■□□ PET  500-550 ml / 20 oz 650 ml ■  1.200   95 150   65 50 1.200 39x59x46 14,3 258 203 19.200 2 29,8 2.400 
 MPI-200SW ■□□ SW  200-250 ml / 8 oz 250 ml ■  1.200   92   56   80 25    600 34x41x51   4,5 105 219 12.000 3 14,7 1.800 
 MPI-300SW ■□□ SW  300-350 ml / 12 oz 350 ml ■  1.000 102   63   85 25    500 34x41x51   4,5 105 219 10.000 3 14,7 1.500 
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 Pasuje do kubków:              

 L62-PS ■ ■    100 SW/DW 1.000 62 wieczko PS do kawy 100 1.000 26x19x35 1,5 182 225 108.000 10 16,0       10.000 
 L70-PS ■ ■    180 SW 1.000 70 wieczko PS do kawy 100 1.000 41x18x50 2,2 143 215   56.000 6 14,2         6.000 
 L80-PS ■ ■ ■   200 SW/DW/TW 1.000 80 wieczko PS do kawy 100 1.000 42x17x45 2,5 140 197   48.000 6 16,0 6.000 
 L85-PS ■ ■ ■   żadne (stary typ 300) 1.000 85 wieczko PS do kawy 100 1.000 44x18x49 2,8 120 215   36.000 6 17,8 6.000 
 L90-PS ■ ■ ■   300/400 SW/DW/TW 1.000 90 wieczko PS do kawy 100 1.000 47x20x47 3,8 156 220   36.000 5 20,0 5.000 

 L80ECO-CPLA 
■ 

■ 
   200 SW/DW/TW 1.000 80 

wieczko EKO  
z PLA do kawy 

  50 
100 1.000 35x43x25 

41x20x48 
3,6 
3,2 

178 
173 

187 
220 

44.000 
48.000 6 22,6 

20,2 6.000 

 L90ECO-CPLA 
■ 

■ 
   300/400 SW/DW/TW 1.000 90   50 

100 1.000 39x48x25 
47x20x47 

4,6 
4,0 

204 
164 

203 
220 

40.000 
36.000 5 24,0 

21,0 5.000 

 L80ECO-PULP ■     200 SW/DW/TW 1.000 80 wieczko EKO  
z pulpy do kawy 

  50 1.000 45x36x31 5,5 190 220 31.000 4 23,0 4.000 
 L90ECO-PULP ■     300/400 SW/DW/TW 1.000 90   50 1.000 40x31x49 6,5 176 220 24.000 3 20,5 3.000 
 L78-PET     ■ 200 PET-AA 1.250 78 kopułka do słomki   50 1.250 26x42x42 4,3 123 187   30.000 4 18,2 5.000 
 L95-PET     ■ 300/400/500 PET-AA 1.200 95 kopułka do słomki   50 1.200 25x60x40 4,4 152 218   36.000 3 14,2 3.600 
 S14ECO-WOOD   drewniane (stare SKU: MD14-BIO) 1.000 mieszadła biodegradowalne 1.000 10.000 30x29x15 4,5 452 201 960.000 6 28,0       60.000 
 CBI / CTI  biały / brązowy 6.000 cukry 1.000   6.000 60x40x40 24,0 495 215 120.000 1 24,0 6.000 

                                                              Wszystkie specyfikacje produktów np. wymiary, pojemności, wagi,  mogą się różnić do 10%. 

DOSTAWA 



        Koszt dostawy       
 

 

 

 

 
 
 

Wycena kosztu dostawy przesyłką paletową  

Jeżeli zamawiasz większą ilość jakiegoś produktu lub zajmuje on dużą objętość 
(np. kubki typu TW), podziel zamawianą ilość produktu przez liczbę sztuk jaka 
mieści się na jednej palecie. Zaokrąglij w górę do pełnych palet podobnie jak 
w przypadku przesyłek. Powtórz obliczenia dla każdego z zamawianych 
produktów i zsumuj w całość. 

Podsumowanie kosztu: 

1. Dla danego produktu możesz wybrać tańszą formę dostawy, ale weź 
też pod uwagę, że pomimo iż transport paletowy nie obejmuje 
wniesienia, to jednak jest zawsze bezpieczniejszy dla produktów. 

2. Obliczenia powtórz dla wszystkich produktów takich jak kubki, miski i 
wieczka i zsumuj je. Zwykle koszt dostawy należy liczyć kolejno dla 
każdego produktu osobno i potem dodać, ale gdy w dwóch produktach 
zostaje w transporcie zostaje np. po 60-70% wolnej przestrzeni, to 
zwykle udaje się je spakować razem (np. niepełna połowa palety 
kubków + wieczka). 

 

Usługa Opis Cena netto 
PLN 

Przesyłka 
paletowa 
krajowa 

Dostawa 1 europalety na terenie Polski bez wniesienia 
towaru do lokalu.  

Wniesienie do lokalu jest płatne dodatkowo 80 zł / paleta. 
Dostawa na określoną godzinę jest dodatkowo płatna 
według wyceny indywidualnej. 

169,00 zł 

Odbiór własny 
1 palety 

Towar przygotowany na ofoliowanej palecie do wydania 
określonego dnia w magazynie 05-090 Wypędy.   69,00 zł 

Jeżeli chcesz potwierdzić swoje wyliczenia, chętnie to dla Ciebie policzymy. 

 

DOSTAWA 

Wycena kosztu dostawy przesyłką kurierską 

Paczki zwykle dostarczamy kurierem GLS. By obliczyć całkowity koszt dostawy dla 
każdego z zamawianych produktów wykonaj uważnie poniższe kroki i zsumuj w 
całość. 

Na poprzedniej stronie „Specyfikacje produktów” znajduje się tabela z ilościami 
paczek i sztuk poszczególnych produktów, jakie mieszczą się w jednej przesyłce 
kurierskiej. Dla każdego produktu podziel liczbę sztuk zamawianego produktu przez 
max liczbę sztuk produktu w jednej przesyłce – nie w kartonie (prawa kolumna „Max 
il. szt. produktu w jednej przesyłce kurierskiej”) i zaokrąglij w górę do liczb 
całkowitych (np. 4,1 przesyłek zaokrąglamy do 5 przesyłek). W ten sposób otrzymasz 
liczbę przesyłek kurierskich koniecznych do wysłania towaru. Następnie zaokrągloną 
w górę liczbę przesyłek przemnóż przez koszt 1 przesyłki kurierskiej. Powtórz 
obliczenia dla każdego z zamawianych produktów i zsumuj. 

zaokrąglij
w górę  �

ilość sztuk produktu którą chcesz zamówić
Max il. szt. produktu w 1 przesyłce kurierskiej 

(kolumna po prawej w specyfikacjach produktów)

� × �

koszt 
1 przesyłki 
kurierskiej 
krajowej

� =  KOSZT
DOSTAWY  

 

Usługa Opis Cena netto 
PLN 

Przesyłka 
kurierska 
krajowa 

Dostawa 1 przesyłki kurierskiej na terenie Polski, pakowanie, 
kartony, ew. wypełniacze, narożniki tekturowe, łączenie 
kartonów i ich foliowanie wliczone w cenę.  

Dostawa na określoną godzinę dodatkowo płatna według 
wyceny indywidualnej. 

   25,00 zł 

Odbiór własny 1 
paczki  

Towar przygotowany w paczkę do wydania określonego dnia w 
magazynie 05-090 Wypędy koło Warszawy.    15,00 zł 

Jeżeli chcesz potwierdzić swoje wyliczenia, chętnie to dla Ciebie policzymy. 



        Przebieg realizacji zamówienia 
 

 
 

Dostań swoje zamówione produkty szybciej: 
 

• W swoim zapytaniu dokładnie określ: typy kubków i ich pojemności 
(używając kodów produktów), ilości, kolory wieczek, dane firmy do 
faktury oraz dane do dostawy, załącz plik z logo w formacie *.ai lub *.pdf i 
opis nadruku – co ma być jak rozmieszczone  (oszczędza to 1-2 dni). 

 
• Nie czekaj z płatnością do zakończenia projektowania graficznego, tylko 

zapłacić od razu, byśmy potem nie musieli czekać z produkcją na Twój 
przelew (oszczędza to 2-3 dni). 

 
• Dostarcz gotowy projekt graficzny na szablonie graficznym rainbowcups, 

przygotowany według naszych wytycznych (oszczędza to od 1 do kliku dni). 

• Podczas przygotowywania projektu graficznego – od razu i dokładnie 
określ czego oczekujesz, decyduj się błyskawicznie, a w razie potrzeby 
prędko odpowiadaj nam co i jak mamy zmienić (oszczędza to kilka dni). 

• Szybko zaakceptuj projekt graficzny do druku, byśmy mogli rozpocząć 
produkcję. Jeśli jesteś pośrednikiem, ekspresowo komunikuj się ze swoim 
klientem w sprawie akceptacji projektu graficznego, w przypadku gdy to 
my poprawiamy lub przygotowujemy grafikę (oszczędza to kilka dni).  

Etapy przed produkcją mogą zająć zaledwie 2-3 dni, ale mogą 
też i 2-3 tygodnie. Zależy to głównie od Ciebie! 

Zapytanie, 
wycena,  

zamówienie
Płatność

Projekt graficzny
- przygotowanie 

lub poprawki
Produkcja Dostawa

 

DOSTAWA 



        Warunki realizacji zamówienia                  
 

Ten cennik w PLN obowiązuje wyłącznie dla firm zarejestrowanych w Polsce i miejsca dostawy w Polsce. 

W innym przypadku - firma lub dostawa zagraniczna - należy skorzystać z cennika w EUR. 

 

 

Najważniejsze warunki realizacji zamówienia: 

• Projekt graficzny, korekty, wizualizacja. Grafik rainbowcups może je przygotować lub nanieść na wygięty szablon - obowiązuje opłata dodatkowa według cennika. 
Proszę pamiętaj, że bez zaakceptowanego projektu graficznego nie możemy rozpocząć produkcji kubków. 

• Warunki płatności to zaliczka 100%. Jest to produkt z logo klienta i nie sprzedamy go już nikomu innemu.  
• Czas dostawy jest liczony od momentu akceptacji projektu graficznego na szablonie rainbowcups oraz wpływu przedpłaty na nasze konto (oba warunki spełnione). 

Czas dostawy wydłuża się o wszelkie przypadające w jego czasie dni wolne od pracy i święta. 
• Dysponujemy centrum konfekcyjno-dystrybucyjno-logistycznym, więc możemy towar dostarczać podzielony na podstawie listy dystrybucyjnej bezpośrednio do 

poszczególnych placówek lub lokali lub dowolnie konfekcjonować (wycena indywidualna). Czas dostawy  w tym wypadku wydłuży się.  
• Szczegółowy Regulamin znajduje się tu: https://www.rainbowcups.eu/files/Regulamin.pdf.  
• Ten cennik w PLN obowiązuje wyłącznie dla firm zarejestrowanych w Polsce i miejsca dostawy w Polsce. Firmy zagraniczne lub dostawy zagraniczne obowiązuje 

cennik w EUR. W innym przypadku (firma lub dostawa zagraniczna) należy skorzystać z cennika w EUR. Ta oferta jest ważna przez 7 dni od dnia jej wysłania lub do jej 
odwołania (co wcześniej). Oferta ta odwołuje wszelkie wystawione wcześniej oferty. Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN za 1 szt. (VAT 23%) po 
uwzględnieniu wszelkich rabatów. 

• Rainbowcups odpowiada za wady sprzedanych produktów w okresie 6 miesięcy od ich dostarczenia (test zgodnie z ISO 2859, AQL na poziomie 2,5 dla cieknięcia). 

UWAGA: 
• Podczas przygotowywania cennika dołożono należytej staranności, aby informacje w nim zawarte były w pełni aktualne. Jednakże niektóre dane w prezentowanym materiale mogą okazać się nieścisłe ze 

względu na zmiany dokonane już po jego opublikowaniu. Przed złożeniem zamówienia należy zasięgnąć aktualnej informacji.  Zastrzegamy sobie prawo dokonywania w dowolnym czasie i bez uprzedzenia 
zmian cen oraz specyfikacji oferowanych produktów jak także każdych innych informacji. Produkty mogą wyglądać inaczej niż na zdjęciach. 

• Cennik i niniejsze informacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa i są publikowane jedynie dla celów informacyjnych bez żadnej odpowiedzialności.  
• Niniejszy cennik anuluje wszystkie jego poprzednie wersje oraz wszelkich innych ofert i katalogów niezależnie od sposobu ich złożenia. 
• Tutaj pobierzesz najnowsze deklaracje zgodności naszych produktów: https://www.rainbowcups.eu/files/rainbowcups-DoC.pdf 
• Aktualne szablony produktów do projektowania graficznego możesz pobrać tu (korzystaj zawsze z najnowszych!): https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip     

 
 

  
                  Jeżeli nasza oferta nie jest najlepsza - powiedz nam o tym! 

KOSZT 

https://www.rainbowcups.eu/files/Regulamin.pdf
https://www.rainbowcups.eu/files/rainbowcups-DoC.pdf
https://www.rainbowcups.eu/files/templates.zip


 

 

 

 

 

 

 

 

  

(line open 11:00-17:00 CET) 
 

Nasi konsultanci dostępni są w godzinach 9:00-17:00: 
tel. (00 48) 782 418 426  - Polski, Angielski  
tel. (00 48) 665 400 809  - Polski, Angielski 
 

www.rainbowcups.eu 
info@rainbowcups.eu 

https://www.rainbowcups.eu/&utm_source=cennik&utm_medium=cennik_PL_koniec&utm_campaign=PL_cennik
mailto:info@rainbowcups.eu?subject=Zapytanie%20ofertowe%20do%20rainbowcups%20(cennik%20PL).
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