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O NAS

Nasza firma oferuje grawer laserowy na produktach, takich jak ekologiczne 
słomki, clipboardy czy podkładki pod napoje. Dzięki solidnemu wykonaniu 
artykuły są niezwykle trwałe, pozostając przy tym przyjazne środowisku. 
Grawer na produktach znajduje zastosowanie w licznych branżach, między 
innymi restauratorskiej i hotelarskiej, gdyż jest on doskonałą reklamą usług 
oferowanych przez naszych Klientów. Przedmioty ozdobione Państwa logo 
sprawdzą się również świetnie na różnego rodzaju imprezach, eventach, a 
także w biurze. Stosowana przez nas technika grawerowania laserowego 
jest gwarancją wysokiej jakości nadruku na zamówionych przez Państwa 
produktach. Nawet najdrobniejsze szczegóły wzorów wykonanych przez 
nasze nowoczesne znakowarki laserowe są trwałe i czytelne. Co więcej, 
w przeciwieństwie do efektów tradycyjnego grawerowania, krawędzie 
rysunków są ostre i niepostrzępione. Dzięki temu, że grawerowanie lase-
rowe jest bezdotykowe, nie istnieje ryzyko uszkodzenia produktu pod-
czas znakowania. Dokładamy wszelkich starań, aby zarówno bambu-
sowe słomki – nasz flagowy produkt – jak i pozostałe artykuły z naszej 
oferty spełniły oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. 
Produkty, które Państwu proponujemy są ekologiczne lub wykonane 
z materiałów z odzysku. Dbamy o to, by nasza oferta była przyjazna 
środowisku i nie wykorzystywała surowców, które mu szkodzą. Nie ty-
lko zapewniamy najwyższą jakość oferowanych przez nas usług, ale sta-
ramy się też prowadzić naszą firmę odpowiedzialnie – z troską o naturę.
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Ekologiczne słomki do napojów, idealne na prezent, wykonane z naturalnego bambusa, to nie tylko doskonałe 
narzędzie ochrony środowiska przed plastikiem, lecz także idealne miejsce na zamieszczenie reklamy Waszej firmy. 
Nasze słomki dodadzą niepowtarzalnego stylu Waszym lokalom, a napoje będą dzięki nim smakować jeszcze lepiej. 

PRODUKT CENA�NETTO

SŁOMKA�20�CM�Z�GRAWEREM
(minimalna ilość zamówienia: 25 szt)

1,95�Zł�/�szt

OPCJE

CZYŚCIK +0,65�Zł�/�szt

OPAKOWANIE�TEKTUROWE�Z�GRAWEREM +�0,45�Zł�/�szt

WORECZEK�+�ZAWIESZKA�Z�GRAWEREM +�2,85�Zł�/�szt

*inne�konfiguracje�dostępne�po�wcześniejszym�zapytaniu�mailowym.�Prosimy�o�kontakt�pod�adresem office@dkcraft.eu 
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SŁOMKI BAMBOO 



Metalowe słomki z grawerem to świetna alternatywa dla słomek bambusowych. Ich minimalistyczny wygląd będzie 
świetnym dopełnieniem każdego logo, sprawiając równocześnie, że wyróżnią się na tle innych przedmiotów reklam-
owych.  Opakowanie prezentowe wykonane z ekologicznego materiału jest świetnym dopełnieniem tego eleganck-
iego upominku.  W cenę wliczony jest grawer laserowy na słomce i opakowaniu. Istnieje możliwość dołączenia szczotec-
zki do czyszczenia słomki za dodatkową opłatą. Polecamy również nasz bestseller - zestaw pięciu słomek zapakowanych w 
woreczek z zawieszką. W cenę wliczony jest grawer laserowy na słomkach i  zawieszce  oraz  szczoteczka do  czyszczenia słomek.

PRODUKT CENA�NETTO

SŁOMKA�STALOWA�Z�GRAWEREM
(minimalna ilość zamówienia: 25 szt)

2,85�Zł

OPCJE

CZYŚCIK +0,65�Zł�/�szt

OPAKOWANIE�TEKTUROWE�Z�GRAWEREM +�0,45�Zł�/�szt

WORECZEK�+�ZAWIESZKA�Z�GRAWEREM +�2,85�Zł�/�szt

Dostępne kolory słomek to : szampańskie, złote, czarne, tęczowe, srebrne, lawendowe oraz błękitne.

*inne�konfiguracje�dostępne�po�wcześniejszym�zapytaniu�mailowym.�Prosimy�o�kontakt�pod�adresem office@dkcraft.eu 
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SŁOMKI METALOWE



Grawerowane pudełka na alkohol są ekskluzywnym prezen-
tem dla wyjątkowych osób. Dodają prestiżu  firmom i 
pomagają wyrazić jak ważny dla Was jest Wasz klient.

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO
20-50�szt

SKRZYNKA�DO�WINA
15,90�zł�/�szt

50-200�szt 13,90�zł�/�szt

*inne�konfiguracje�dostępne�po�wcześniejszym�zapytaniu�mailowym.�
Prosimy�o�kontakt�pod�adresem office@dkcraft.eu 
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SKRZYNKI DO WINA 



Naturalne gąbki, to przedmioty użytku osobi-
stego które ozdobione logo Państwa firmy dosko-
nale sprawdzą się jako dodatek w życiu codziennym.
Ten wyjątkowy produkt, sprawdzi się jako miły podarunek dla 
współpracowników i będzie doskonałym nośnikiem reklamy.

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO
20-50�szt

NATURALNA�GĄBKA�20�cm
10,80�zł�/�szt

50-200�szt 9,90�zł�/�szt

OPCJE

ZAWIESZKA�Z�GRAWEREM w�cenie

WORECZEK�CELOFANOWY w�cenie

*inne�konfiguracje�dostępne�po�wcześniejszym�zapytaniu�mailowym.�
Prosimy�o�kontakt�pod�adresem office@dkcraft.eu 
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GĄBKI



Świąteczne ozdoby to miły upominek, który ma moc ocieplania relacji zarówno prywatnych, jak i zawodowych. 
Jeśli chcecie Państwo zadbać o relacje ze swoimi współpracownikami, ozdoba wykonana z drewna i oznakowa-
na logo firmy to strzał w dziesiątkę! W naszej ofercie znajdują się bombki, choinki i kartki świąteczne 3D - te wyjątkowe 
produkty wyglądają świetnie zarówno opatrzone wybranym przez Państwa wzorem lub napisem, jak i naturalne!
 

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO
20-50�szt

KARTKA�188x138�mm
9,50�zł�/szt

50-200�szt 8,60�zł�/�szt

20-50�szt
KARTKA�260x180�mm

14,50�zł�/�szt

50-200�szt 13,60�zł�/�szt

20-50�szt
BOMBKA�85x90�mm

1,68�zł�/�szt

50-200�szt 1,45�zł�/szt

*inne�konfiguracje�dostępne�po�wcześniejszym�zapytaniu�mailowym.�Prosimy�o�kontakt�pod�adresem 
office@dkcraft.eu 
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KARTKI ŚWIĄTECZNE 



Naszym�flagowym�produktem�są�oryginalne,�ręcznie�robione�podkładki�pod�napoje.�Naturalna�skóra�na�korku,�pięknie�wykończona�
szyciem� i� stylowym�tłoczonym� logo�Waszej�firmy�stanowi�wyjątkowo�atrakcyjne�miejsce� reklamy.�W�naszej�ofercie�znajdziecie�
Państwo�całą�gamę�kolorów.�Od�czerwonego�po�limonkowy.�Dostepne�kolory�wysyłamy�po�wcześniejszym�zapytaniu�maialowym.

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO
20-100�szt PODKŁADKA�KORKOWA�Z�

GRAWEREM
1,85�pln�/�szt

100-200�szt 1,55�pln�/�szt

20-50�szt PODKŁADKA��SKÓRZANA�Z�
TŁOCZENIEM*

5,80�pln�/�szt

50-200�szt 5,00�pln�/�szt

OPCJE

PUDEŁKO�Z�GRAWEREM* 1,50�zł�/�szt

NADRUK�KOLOROWY�UV office@dkcraft.eu

*90�zł�netto�koszt��wykonania�matrycy�wraz�z�ustwieniem�maszyny. 
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PODKŁADKI



W naszej ofercie breloków znajdziecie państwo zarówno standardowe modele, jak i te projektowane i produkowane przez nas, 
wykonane ze skóry lub drewna. Brelok jest uniwersalnym gadżetem, który świetnie sprawdzi się jako upominek, równocześnie stanowiąc 
dyskretną, ale skuteczną reklamę. Istnieje możliwość wygrawerowania dowolnego wzoru na wybranym przez państwa breloku.

BRELOKI

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO

min.�100�szt NATURALNA�SKÓRA�Z�
TŁOCZENIEM* 5,90�zł�/�szt

min.�50�szt NATURALNA�SKÓRA�I�METAL�
Z�GRAWEREM 9,70�zł�/�szt

min.�100�szt BRELOK�PASEK�KWADRAT�ZE�
SKÓRY�Z�TŁOCZENIEM* 6,90�zł�/�szt

min.�100�szt BRELOK�PASEK�ZE�SKÓRY�Z�
TŁOCZENIEM* 7,90�zł�/�szt

OPCJE
OPAKOWANIE�Z�
PRESONALIZACJĄ�
LASEREM�

1,50�ZŁ�/�szt
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Niezwykle praktycznym i atrakcyjnym miejscem na reklamę są spersonalizowane clipboardy w kolorze natural-
nej sklejki lub sklejki bejcowanej. Stanowią one niezbędne i eleganckie narzędzie pracy kelnera w każdej dobrej restauracji.

W ofercie znajdziecie państwo różne rodzaje wykończnia oraz kolory, wykonujemy też niestandardowe rozmiary.
Dostępne kolory wybarwienia to: naturalny, czarny, palisander, venge  oraz bielony. 

* W cenę wliczony grawer na “toperze” lub z tyłu o powierzchni do 60 cm². Dodatkowy grawer w dowolnym miejscu.  60 cm² - 2,70 zł  
netto , 170  cm² - 5,40 zł netto. Powierzchnia graweru liczona jako prostokąt zamykający logo. 

CLIPBOARDY

ILOŚĆ PRODUKT CENA�NETTO
min.�20�szt SKLEJKA�BARWIONA�3�mm��z�GRAWEREM�FORMAT�A4�(wzory:�A,B,C,D)* 19,70�zł�/�szt

min.�20�szt SKLEJKA�SUROWA�3�mm�z�GRAWEREM�FORMAT�A4�(wzory�A,B,C,D)* 16,30�zł�/�szt

min.�20�szt SKLEJKA�BARWIONA�3�mm�z�GRAWEREM.�FORMAT�A4.�(wzór�E)* 11,95�zł�/szt

min.�20�szt SKLEJKA�SUROWA�3�mm�z�GRAWEREM.�FORMAT�A4.�(wzór�E)* 9,80�zł�/�szt

min.�20�szt SKLEJKA�BARWIONA�3�mm�z�GRAWEREM�FORMAT�A5�(tylko�wzór�E)* 9,90�zł�/�szt

min.�20�szt SKLEJKA�SUROWA�3�mm�z�GRAWEREM�FORMAT�A5*�(tylko�wzór�E)* 7,90�zł�/�szt

WZÓR�C WZÓR�DWZÓR�BWZÓR�A WZÓR�E
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DK CRAFT
Grabieniec 60b
62-700 Turek
Poland

tel:  +48 690 211 211
office@dkcraft.eu

tel:  +48 601 950 529
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