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Gratulujemy dobrego wyboru!
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Co nas wyróżnia?

MINEX

• Doświadczenie
• Realizacja ekspresowych zleceń
• Profesjonalne wykonanie
• Konkurencyjne ceny
• Terminowość
Elastyczność i profesjonalizm
• Solidność
to podstawa naszego biznesu

Istniejemy na rynku od 1990 roku. Oferujemy wysoką
jakość naszych produktów i usług. Zawsze mamy na uwadze
oczekiwania klientów, jakość i korzystną cenę.
Każde zlecenie jest przez nas traktowane INDYWIDUALNIE,
dlatego prosimy o kontakt mailowy biuro@laminex.eu
w celu przygotowania odpowiedniej oferty cenowej.

Dołącz do grona Naszych zadowolonych klientów!
KONTAKT mail: biuro@laminex.eu ; tel.: 22 823 95 12

GRAWERUJEMY NA WSZYSTKIM:
stali, srebrze, złocie, brązie, mosiądzu,
laminatach grawerskich w różnych wersjach kolorystycznych,
drewnie, skórze, szkle oraz kryształach i wiele innych...

SEKRETARIAT
czynny 8.00-16.00

100 lat

IDENTYFIKATORY • SZYLDY • DYPLOMY
• WIZYTÓWKI • PIECZĄTKI • UPOMINKI DLA FIRM
• TABLICZKI • SUCHE PIECZĘCIE • NUMERKI SZATNIOWE
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Zapraszamy do zapoznania się z naszym bogatym asortymentem:

www.sklep.laminex.eu

NAGRODY Z KLASĄ
Dyplomy są idealną nagrodą,
która zadowoli każdego zwycięzcę!
Nasze produkty wyróżniają się nowoczesnym wyglądem
oraz oryginalnym i solidnym wykonaniem.
Warto przyjrzeć się bliżej ofercie, którą dla Państwa przygotowaliśmy.
Na pewno każdy znajdzie coś najbardziej odpowiedniego
na daną uroczystość oraz organizowane zawody!

15 lat

Jolanta i Krzysztof
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Wychodzimy naprzeciw Twoim oczekiwaniom!
Kolorowe pieczątki wizytówką Twojej firmy
Wszystko czego potrzebujesz:
• Duży wybór rozmiarów, formatów, wyglądu:
kieszonkowe, automatyczne, w długopisie
• Idealny wyróżnik wśród konkurencji
• Poprawa wizerunku firmy
• Znakomita forma reklamy
• Gwarancja jakości
• Realizacja w 24 H
• Dostawa do klienta
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WIZYTÓWKI DLA WYMAGAJĄCYCH

Różnorodność druku
Najwyższa jakość
Drukujemy m. in. wizytówki:
• Offsetowe zamówienie min. 500 szt.
• Sitodrukowe zamówienie min. 100szt.
• Cyfrowe jednostronne, dwustronne
• Tłoczone, złocone, ażurowe
• z QR kodem

Wyznaczamy nowe standardy jakości!
Druk cyfrowy charakteryzuje się najwyższą jakością
wykonywanych usług oraz oszczędnością
zarówno czasu jak i pieniędzy.

Rozwijamy skrzydła

CENA
JAKOŚĆ
CZAS
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych obecnych
oraz przyszłych klientów do każdego zlecenia dokładamy
wszelkich starań, aby cena nie kolidowała z ustalonym budżetem,
wykonanie było najwyższej jakości, a zamówienie zostało
zrealizowane na czas.

Co oferujemy?
• wizytówki
• ulotki, foldery- A3, A4, A5
• teczki konferencyjne
• kartki na różne okazje z logo Twojej firmy
• notesy, bloczki firmowe
• druk artystyczny; plakaty, fotografia
• druk wielkoformatowy

PRZYGOTOWANIE
linie cięcia

GRAWEROWANIE • BIZUTERIA • UPOMINKI • KRYSZTAŁY • REKLAMA

Aleksander Kamieniecki
PREZES
UL.MOCHNACKIEGO 9
02-042 WARSZAWA
KOM.: 601 22 33 80
TEL./FAX: (22) 823 95 12

format netto
format brutto

WWW.LAMINEX.EU
WWW.SKLEP.LAMINEX.EU
E-MAIL: BIURO@LAMINEX.EU

teksty i ważna grafika
min. 3mm od formatu netto

• Standardowe formaty wizytówek to 90 x 50 mm i 85 x 55 mm.
• Prosimy o zapisywanie jednego wzoru na jednej stronie pliku.
• Format strony – taki jak format wizytówki + spady.
• W każdej pracy posiadającej kolorowe tło lub jakiekolwiek elementy stykające się
z krawędzią, powinny być przygotowane przynajmniej 2 mm spady.
Plików przygotowanych bez spadów nie przyjmujemy.
• Wszystkie teksty powinny być odsunięte od krawędzi o przynajmniej 3 mm.
• Wszystkie fonty powinny zostać zamienione na krzywe.
• W złożonych projektach (cienie, przeźroczystości) należy zawsze spłaszczać warstwy
pozostawiając w postaci wektorowej teksty, loga, grafikę itd. W innym przypadku, nawet
pomimo prawidłowego wyglądu pliku PDF w czasie realizacji zlecenia, mogą pojawić się błędy.
• Jeśli w pracy występują białe teksty na kolorowym tle, powinny być one przygotowane
jako wybrane, nie jako nadrukowane. Drukarka nie drukuje białego koloru, więc w przypadku
nadrukowania białego napisy po prostu znikną.
• Aby uzyskać „głęboką czerń” tła należy zastosować następujące składowe: C40 M40 Y40 K100.
• Można używać przestrzeni barw CMYK i RGB.
• Jeżeli występują pantony to należy je zapisać jako pantony, drukarka sama je zinterpretuje
i wydrukuje z użyciem CMYK-a.
• Prosimy o przygotowanie pracy w plikach: CDR bądź PDF otwarty.

WARUNKI ZAMÓWIENIA
1. Warunkiem przyjęcia zlecenia do realizacji jest
otrzymanie przez firmę Laminex pisemnego zlecenia.
2. Zamówienie (zlecenie) musi zostać podpisane przez zleceniodawcę, osoby decydujące
w sprawach firmowych i finansowych lub działających z ich upoważnienia.
3. Zleceniodawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczone materiały
pod względem merytorycznym i technicznym.
4. Zleceniobiorca wykonuje pracę zgodnie ze złożonym zamówieniem.
5. Rozliczenia:
Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie dokonania
przez klienta wpłaty za zamówienie.
Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie.
W przypadku niedostępności towaru, klient jest o tym informowany i zostaje ustalona
decyzja o dalszych krokach ( zmiana zamówienia, wydłużenie czasu realizacji,
anulowanie zamówienia itp.).
6. Zleceniobiorca gwarantuje, że przekazane dane z całą pewnością będą przetwarzane
zgodnie z ich przeznaczeniem, jedynie dla potrzeb właściwego rozliczania zamówienia
oraz ewentualnego dostarczenia produktów i usług pod wskazany adres.
7. Dane nie będą udostępniane osobom trzecim, ani przetwarzane w sposób niezgodny
z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych.
8. Reklamacje są przyjmowane w ciągu 14 dni roboczych od daty wydania pracy.
9. Podstawą do przyjęcia reklamacji jest pisemna informacja o zaistniałych problemach
przesłana faksem, listem poleconym lub dostarczona osobiście wraz z dostarczeniem
do zleceniobiorcy wadliwych egzemplarzy.
10. Zgłoszenie reklamacyjne nie wstrzymuje płatności.

Zamówienia prosimy składać:
adres e-mail: biuro@laminex.eu, ul. Mochnackiego 9
tel.: 22 823 95 12
oraz w punktach obsługi klienta:
ul. Lindleya 14a, ul. Filtrowa 62, Warszawa
tel.: 22 622 11 78, gg 5133687

Znajdź nas: www.facebook.com/sklep.laminex

