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Metal GRAWERTON®

blacha w arkuszach, blacha konfekcjonowana, kr¹¿ki, tarcze, folia

Laminaty, polichromal
lasermax, flexibrass, laserlights, blacha w arkuszach, farby, œrodki
czyszcz¹ce

Noœniki transferowe
toner, atrament, systemy QC

Fototrans
kubki, puzle, podk³adki pod kubek, podk³adki pod mysz

Urz¹dzenia
prasy transferowe, prasy transferowe do kubków, ploter graweruj¹cy,
opaski, wykrojniki, gilotyna, wykrojniki do kr¹¿ków

Polimery
naœwietlarki, polimer

Sublitrans
p³yty plastikowe, podk³ady MDF, breloki, identyfikatory

Etui
do podk³adów drewnianych, herbowych, medali, indywidualnych
wzorów

Podk³ady drewniane
herby drewniane, klocki na biurko, dwuczêœciowe STP

Akcesoria
breloki, identyfikatory, magnesy, pinsy, mechanizm zegarowy, 
plastikowe zapiêcia, plexi, gwoŸdzie, folia do pinsów

Papiery transferowe 
dark, classic, multitrans, classic uniwersal, 
papier transferowy do drukarek atramentowych

Us³ugi 
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GRAWERTON®

Metal GRAWERTON®

objaœnienia piktogramów | wzornik blach
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Pomoc w katalogu
Na stronach katalogu istniej¹ piktogramy u³atwiaj¹ce poruszanie siê po katalogu, które oznaczaj¹:

us³uga − wskazuje na mo¿liwoœæ zamówienia wykonania us³ugi

zobacz te¿  − odnoœnik wskazuj¹cy na dodatkowe elementy, które mo¿na po³¹czyæ z produktem, przy którym stoi ikona

ikona pokazuje nowy produkt w ofercie GRAWERTON®

z³oty ciemny mat (04) srebrna b³ysk  (05) srebrna mat (06)

srebrna ultra mat (07)

zielona (11) czerwona (12) srebrna pó³mat (13) z³ota b³ysk light (14) z³ota pó³mat light (15)

br¹zowa (08) bia³a (09) niebieska (10)

z³ota b³ysk (01) z³ota pó³mat (02) z³oty ciemny b³ysk (03)

Uwaga: blachy od (01) do (09) s¹ gruboœci 0,56 mm, natomiast od (10) do (15) s¹ gruboœci 0,68mm.
Blachy od (10) do (15) przeznaczane s¹ wy³¹cznie do nadruków tonerem GRAWERTON®, natomiast wszystkie
pozosta³e blachy GRAWERTON® przyjmuj¹ równie¿ nadruk atramentem sublimacyjnym GRAWERTON®.

(arkusze 30,5 x 61 cm)

05|011 05|012 05|013 05|014 05|015

05|007 05|008 05|009 05|010

05|004 05|005 05|006

05|001 05|002 05|003

Blacha aluminiowa GRAWERTON® − wzornik

Puchar dla

najlepszego lekkoatlety

w roku 2003

Gilotyna do metalu na str. 9



GRAWERTON®

Metal GRAWERTON®

blacha konfekcjonowana | kr¹¿ki | kszta³tki
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Blacha aluminiowa GRAWERTON® przyciêta do formatu 

(10 sztuk w opakowaniu) 

Kr¹¿ki aluminiowe

Nr katalogowy Format Rozmiar w mm Przeznaczenie − nazwa produktu 
05 | 016 
05 | 017 
05 | 018 
05 | 019 
05 | 020 
05 | 021 
05 | 022 
05 | 023 
05 | 024

A
D
F
I
K
L
M
N
O

13 x 62 
40 x 40 
40 x 80
40 x 180 
66 x 108

108 x 160
152 x 205
152 x 230
230 x 305

Blaszka do identyfikatora
Numerek na drzwi
Identyfikator/tabliczka
Klocek na biurko
Podk³ad drewniany 4/6 cala (10x15 cm)
Podk³ad drewniany 6/8 cala (15x20 cm)
Podk³ad drewniany 8/10 cala (20x25 cm)
Podk³ad drewniany 9/12 cala (22,5x30 cm)
Podk³ad drewniany 12/15 cala (30x37,5 cm)

Dostêpne kolory: z³ota b³ysk (01), z³ota ciemny mat (04), srebrna b³ysk (05), srebrna mat (06).

Przy zamówieniu blaszek konfekcjonowanych proszê podaæ:
numer katalogowy blaszki oraz numer blachy GRAWERTON® z wzornika. Na przyk³ad numer
katalogowy 02 01601 oznacza blaszkê aluminiow¹ w formacie A (13x62mm) oraz blachê
z³ota b³ysk (01), a numer katalogowy 05/01605 oznacza blaszkê aluminiow¹ w  formacie A
(13x62mm) oraz blachê srebrna b³ysk (05).
Uwaga: Inne kolory blachy dostêpne s¹ na zamówienie.

50 sztuk w opakowaniu.

Dostêpne kolory dla wymienionych œrednic kr¹¿ków: 
z³oty b³ysk (01), z³oty pó³mat (02), srebrny b³ysk (05), srebrny mat (06),
br¹zowy (08), bia³y (09), niebieski (10), zielony (11), czerwony (12). 
Uwaga: Inne kolory dostêpne s¹ na zamówienie.

Przy zamówieniu kr¹¿ków aluminiowych proszê podaæ :
02/kr¹¿ki aluminiowe/œrednica kr¹¿ków/numer blachy GRAWERTON®

z wzornika.

Wykrojnik do kr¹¿ków na str. 9
Polimer str. 12

Kszta³tki aluminiowe

Oferujemy ciêcie blachy na dowolne kszta³ty. 

Sposób zamówiania:
1. Wyœlij projekt kszta³tu blaszki przygotowany w CorelDraw®

e−mailem lub poczt¹ na p³ycie CD.
2. Wybierz rodzaj blachy z wzornika i podaj iloœæ arkuszy

blachy.
3. Z arkusza blachy wytniemy maksymaln¹ iloœæ kszta³tek.

Uwaga:
Minimalna powierzchnia kszta³tu 2cm2 oraz 1 arkusz blachy
GRAWERTON®.

φ 25                      φ 38                          φ 50



GRAWERTON®

Metal GRAWERTON®

tarcze aluminiowe | folia termotransferowa
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Tarcze aluminiowe

Folia termotransferowa samoprzylepna

Folia samoprzylepna idealnie przyjmuje transfer 
GRAWERTON®. Nadaje siê œwietnie do wykonania
znaczków pokrytych polimerem 3D, oznaczeñ produktów,
opisowych etykiet.

Nr kat. Format tarczy Format podk³adu Rodzaj tarczy
05 | 025
05 | 026 
05 | 027 
05 | 028 
05 | 029 
05 | 030 
05 | 031

108x143
133x168
152x194
194x248
121x171
140x152

95x133

155x197x16
184x222x16
204x247x16
245x304x16
165x209x16
181x193x16
95x171x16

561
562
563
564
642
452
757

Tarcze metalowe dostêpne s¹ w kolorze z³oty b³ysk (01). 
Inne kolory dostêpne s¹ na zamówienie. Przy zamówieniu tarcz metalowych proszê podaæ:
numer katalogowy tarczy oraz numer blachy GRAWERTON®. Na przyk³ad numer katalogowy 02/02501 oznacza tarczê aluminiow¹
561 w formacie 108x143mm oraz blachê z³ot¹ b³ysk (01), a numer katalogowy 02/02505 oznacza tarczê aluminiow¹ 561 w  for−
macie 108x143mm oraz blachê srebrn¹ b³ysk (05).

05|031

Tarcze drewniane str. 16

Polimer na str. 12
Pinsy na str. 17

Nr kat. Rodzaj folii (22x28cm)
05 | 032 
05 | 033 
05 | 034 
05 | 035 
05 | 036 
05 | 037 
05 | 038

Hologramowa
Bia³a
PrzeŸroczysta
Z³ota matowa
Srebrna matowa
Z³ota b³yszcz¹ca
Srebrna b³yszcz¹ca

561
562
563
564

642 452

757

05|028
05|027
05|026
05|025

05|029 05|030



GRAWERTON®

Laminaty, polichromal
lasermax | flexibrass | laserlights
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Laminaty − lasermax LM (1,6 mm)

Laminaty grawerskie Lasermax najwy¿szej jakoœci firmy
Tromark, idealnie nadaj¹ siê do grawerowania przy pomo−
cy plotera i lasera, arkusze maj¹ wymiar 610x1245 
o gruboœci 1,6 mm (Lasermax – odporny jest na dzia³anie
warunków atmosferycznych).

Laminaty − flexibrass (0,5 mm)

Laminaty grawerskie Flexibrass najwy¿szej jakoœci firmy
Tromark, idealnie nadaj¹ siê do grawerowania przy pomo−
cy plotera i lasera, arkusze maj¹ wymiar 610x1245 
o gruboœci 0,5mm ( flexibrass − idalny do wnêtrz).

Laminaty − laserlights (0,1 mm)

Folie grawerskie najwy¿szej jakoœci firmy Tromark, 
idealnie nadaj¹ siê do grawerowania przy pomocy lasera.
Laserlights 305x610 mm, gruboœæ 0,1 mm.

Ploter graweruj¹cy na str.11

Nr kat. Rodzaj Kolor Przyk³ad   
LM 922−912
LM 922−204
LM 922−402
LM 922−734
LM 922−354
LM 922−602
LM 922−704
LM 922−502

05 | 039 
05 | 040 
05 | 041 
05 | 042
05 | 043 
05 | 044 
05 | 045 
05 | 046 

Ciemnozielony/bia³y
Bia³o/czarny
Czarny/bia³y
Z³oty mat/czarny
Srebrny mat/czarny
Purpurowy/bia³y
Kanarkowy/czarny
Morski/bia³y

922−912
922−204
922−402
922−734
922−354
922−602
922−704
922−502

Nr kat. Rodzaj Kolor Przyk³ad  
S 63
S 64

05 | 054
05 | 055 

Srebrny mat/czarny
Z³oty mat/czarny

Nr kat. Rodzaj Kolor Przyk³ad 
602−734
602−354
602−602
602−744
602−512
602−402
602−204

05 | 047
05 | 048 
05 | 049 
05 | 050
05 | 051 
05 | 052 
05 | 053

Z³oty mat/czarny
Srebrny mat/czarny
Czerwony/bia³y
¯ó³ty/czarny
Niebieski/bia³y
Czarny/bia³y
Bia³y/czarny 

602−734
602−354
602−602
602−744
602−512
602−402
602−204

S 63
S 64

Polichromal

Technologia wykonania blaszek, charakteryzuj¹cych siê WIELOLETNI¥ ODPORNOŒCI¥ 
na dzia³anie warunków atmosferycznych.

Nr kat. Rodzaj blach
50x30cm  z³. po³ysk 1mm
50x30cm  z³. mat 1mm
50x30cm  z³. mil 0,5 mm
50x30cm  z³. mat 0,5 mm
50x30cm  sr. po³ysk 1mm
50x30cm  sr. mat 1mm
50x30cm  sr. mil 0,5
50x30cm  sr. mat 0,5

05 | 056 
05 | 057 
05 | 058 
05 | 059
05 | 060 
05 | 061 
05 | 062 
05 | 063

Nr kat. Rodzaj Farby
RED 250ml
BLUE 250ml
GREEN 250ml
BLACK 250ml

05 | 064 
05 | 065 
05 | 066 
05 | 067

Nr kat. Rodzaj œrodka czyszcz¹cego
Copyclean 1l
Copystrip 1l

05 | 068 
05 | 069 

Naœwietlarka na str. 12
Gilotyna do metalu na str. 9

z³. − z³oty; sr. − srebrny; mil − pó³matowy



7GRAWERTON®

Noœniki transferowe
tonery | atramenty | systemy QC

Kasety z tonerem GRAWERTON®

Atramenty sublimacyjne do drukarek Epson: 900/980, 3000, 4000, C82, C84, Photo1290

Epson 3000

Epson C82, C84

Epson 900/980

Zastosowanie do drukarek HP:  HP 4, 4M, 4+, HP 4L, 4P,
4MP, HP 5L, 6L, HP 5P, 6P, 5MP, 6MP, HP 1100, HP 1010,
HP1000W, HP 1200, HP 1300, HP 2100.
Wydajnoœæ  kasety (80g tonera): 1000 stron w formacie A4
przy 5 procentowym pokryciu.

Przy zamówieniu tonera do drukarek laserowych proszê
podaæ: 02/toner/typ drukarki/gramatura*

*oferujemy kasety z zawartoœci¹ 80 lub 40 gram toneru
GRAWERTON®.

Typ drukarki Rodzaj kaset / saszetek

Epson 900/980
Epson C82 
Epson C82 (QC)
Epson C84
Epson C84 (QC)
Epson 1290P (QC)
Epson 3000
Epson 4000

Tri color CMY
05 | 073

−
−
−
−
−
−
−

• Black K
05 | 074 
05 | 075 
05 | 076 
05 | 077 
05 | 078 
05 | 079
05 | 080
05 | 081

• Yellow Y
− 

05 | 082 
05 | 083 
05 | 084 
05 | 085 
05 | 086
05 | 087
05 | 088

• Magenta M
−

05 | 089 
05 | 090 
05 | 091 
05 | 092 
05 | 093
05 | 094
05 | 095

• Cyan C
−

05 | 096 
05 | 097 
05 | 098 
05 | 099 
05 | 100
05 | 101
05 | 102

• Light M
− 
− 
−
−
−

05 | 103 
−
−

• Light C
− 
−
− 
−
−

05 | 104 
−
−

•••

Epson C82, C84, 1290 P
saszetki do systemu QC

Systemy QC

System ci¹g³ego zasilania do drukarek atramentowych
oparty o system po³¹czeñ z saszetkami nape³nionymi atra−
mentem.
Zastosowanie w drukarkach atramentowych Epson®:
Epson® C82,     Epson® C84,      Epson® 1290

05|070            05|071            05|072

Uwaga: Dziêki zastosowaniu systemu QC radykalnie
obni¿amy koszt wydruków.



GRAWERTON®

Fototrans
kubki | podstawki | podk³adki pod mysz | puzzle
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Podk³adki pod mysz komputerow¹ Puzzle

Kubki i podstawki do nadruków sublimacyjnych

Fototrans to grupa produktów, które idealnie nadaj¹ siê do przenoszenia na nie Twoich ulubionych zdjêæ.

wysokoœæ 9 cm
œrednica 8 cm

Powierzchnia kubków posiada pow³okê umo¿liwiaj¹c¹
wykonanie nadruków atramentem sublimacyjnym 
GRAWERTON®.

Kubki z kolorowym wnêtrzem (wykoñczenie b³ysk).

Podstawki pod kubek o wymiarze 10x10cm

Kubki z bia³ym wnêtrzem (wykoñczenie mat i b³ysk).

mat                    b³ysk

Magiczny kubek, który zmienia siê pod wp³ywem ciep³a,
ods³aniaj¹c nadrukowane zdjêcie.

Elegancki kartonik do kubków.

Prasy i opaski transferowe do kubków na str. 11
Papiery do nadruków na str. 19

Puzzle s¹ wysztancowane.

Rozmiar podk³adek pod mysz  19,5x23,3 cm

Elegancki kartonik do puzzli 
i podk³adek pod mysz.

Nr kat. Iloœæ puzzli Rozmiar w cm
05 | 117 
05 | 118 
05 | 119

12   czêœci mat
110 czêœci b³ysk
30   czêœci b³ysk

13x17
19x24
20x25Papiery do nadruków na str. 19

05|112

05|105 05|106

05|114

05|107 05|108 05|109 05|110 05|111

05|113

05|115

05|116

Teraz masz mo¿liwoœæ zamówienia
puzzli z w³asnym zdjêciem.



9GRAWERTON®

Urz¹dzenia
gilotyny | wykrojniki | zaokr¹glacze

Zaokr¹glacze naro¿ników

Wykrojniki Wykrojniki do kr¹¿ków

(3mm)

(6mm )        

Kszta³ty wykrojników

A                              B                             C

D                               F                             G

Wykrojnik umieszczony na podstawie

05|130

05|131

05|121

05|122

05|125

05|123

05|126

05|124

05|127

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal  na str. 6

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal  na str. 6

Gilotyna do metalu

− d³ugoœæ ciêcia 32 cm,
− seryjne ciêcie (mo¿liwoœæ sta³ego ustawienia szerokoœci 

i d³ugoœci ciêtych elementów).
− ciêcie blachy bez zaginania krawêdzi metalu

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal  na str. 6

Metal GRAWERTON® i folia termotransferowa na str. 3 i 5
Polichromal  na str. 6

φ 50

φ 25  

Inne œrednice wykrojników na zamówienie

05|120

05|128

05|129



GRAWERTON®10

Urz¹dzenia
prasy transferowe

Prasa transferowa Picollo Plus

− elektroniczny uk³ad kontroli temperatury − wskazania
cyfrowe

− wymiary w cm : 40x40x30
− masa: 23 kg
− zasilanie: ~ 230 V
− moc: 1300 W
− zakres temperatury: 0−220°C
− zakres czasu transferu: 0−99° sekund
− max. nacisk: 500 kg
− powierzchnia robocza: 38x28 cm
− dok³adnoœæ wskazañ temp.: 0,1°C
− max. wahania temperatury: −1/+3°C
− gwarancja 12 miesiêcy

Prasa transferowa idealnie nadaje siê do wykonywania
transferów w technologii GRAWERTON®.

U¿ywaj¹c prasy transferowej 
mo¿na wykonaæ nadruki 
na koszulkach lub innych 
materia³ach.

Prasa transferowa Proffe

− elektroniczny uk³ad kontroli temperatury − wskazania
cyfrowe

− dok³adnoœæ wskazañ temperatury 0,1°C,
− regulacja p³yty górnej pozwala na stosowanie prasy 

do materia³ów ró¿nych rodzajów, gruboœci i formatów,
− format podstawowej p³yty roboczej 38x45 cm,
− ustawienie czasu: 0−99 sekund,
− zakres temperatury: 0−220°C,
− przekaŸnik elektroniczny.
Prasa transferowa idealnie nadaje siê do wykonywania
transferów w technologii GRAWERTON®.
Specjalne kszta³ty podstaw dolnych u³atwiaj¹ wykonanie 
transferów na ró¿norodnych przedmiotach.

05|132

05|133

05|134

05|135

05|136

05|137

38x20x45cm

20x20cm

12x12cm

10x45cm



GRAWERTON®

Urz¹dzenia
ploter graweruj¹cy | opaska | prasa
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Ploter graweruj¹cy

Ploter graweruj¹cy INFOTEC 330G jest urz¹dzeniem wielo−
funkcyjnym, które umo¿liwia grawerowanie indywidual−
nych projektów wykonanych przy u¿yciu komputera 
w wektorowych programach graficznych. 
Przy zastosowaniu odpowiednich frezów mo¿na wycinaæ
dowolne projekty graficzne w ró¿nych materia³ach. Ploter
ma równie¿ mo¿liwoœæ wykañczania krawêdzi materia³ów. 

Uwaga: Ka¿de urz¹dzenie charakteryzuje siê indywidual−
nym designem.

* Opcja − pole robocze 600x600 mm

Zadzwoñ 
po 

szczegó³ow¹ 
ofertê!

Prasa transferowa do kubków

Opaska transferowa do kubków

− umo¿liwia wykonanie nadruku na kubkach 
w opiekaczach lub piekarnikach

− wygodna w u¿yciu
− tania

Kubki do nadruków na str. 8

PARAMETRY
Wymiary zewnêtrzne
Powierzchnia robocza 
Zasilanie
Moc 
Max temperatura 
Czas przygotowania do pracy 
Zakres temperatur 
Max ustawienie czasu  
Dok³adnoœæ wskazañ temperatury 
Czas transferu na kubek
Gwarancja 

Kubki do nadruków 
na str. 8

304x120x140
235x104 mm

220−250V ~50−60Hz
300 W
210 °C

ok. 2 min.
0,1 − 210 °C

99 min. 
0,1 °C

oko³o 2’30‘’
12 miesiêcy

Typ plotera InfoTEC 330G
typ g³owicy graweruj¹cej, moc
prêdkoœæ obrotowa wrzeciona obr./min.
max. pole robocze w mm
max. skok g³owicy w mm
rozdzielczoœæ w mm / krok
max. prêdkoœæ mm/10 sek.
rozdzielczoœæ programowa 
waga kg

Kress 900 W
8000 − 26000
300x300*
100
0,003−0,006
80 
0.025
ok. 40

05|140

05|138

05|139

Laminaty na str. 6



GRAWERTON®

Polimery
naœwietlarki | polimer

12

Naœwietlarka Maxi

− zegar czasowy z pamiêci¹ (4 czasy)
− lampy 6x20W, 
− zasilanie 230V, 50 Hz
− wymiary zew. 660x480x170mm
− powierzchnia naœwietlania: 580x350 mm
− waga: 15 kg.

Naœwietlarka Mini

− zegar czasowy z pamiêci¹ (4 czasy)
− lampy 4x20W, 
− zasilanie 230V, 50 Hz
− wymiary zew. 350x320x140mm
− powierzchnia naœwietlania: 300x210 mm
− waga: 5 kg.

Polimer

opakowanie 1kg

Dziêki zastosowaniu polimeru mo¿emy wykonaæ
wypuk³e znaczki, tabliczki, identyfikatory, medale itp.
o bardzo atrakcyjnym wygl¹dzie.

Polichromal na str. 6

Polichromal na str. 6

Folia do transferu na str. 6
Pinsy na str. 17

05|141

05|142

05|143



GRAWERTON®

Sublitrans
podk³ady MDF | p³yty plastikowe | identyfkatory
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Podk³ady MDF do bezpoœredniego nadruku

Idetyfikatory, plastikowe zapiêcia z agrafk¹

krawêdzie boczne w kolorze br¹zowym (1) lub czarnym (2)

Przy zamówieniu podk³adów MDF proszê podaæ:
numer katalogowy plus cyfry 1 lub 2 gdzie:
1 oznacza krawêdzie boczne w kolorze br¹zowym, 
2 oznacza krawêdzie boczne w kolorze czarnym.
Na przyk³ad 05 1442 oznacza podk³ad MDF do bezpoœred−
niego nadruku w formacie 6"x8" z krawêdziami bocznymi 
w kolorze czarnym.

Nr kat. Format w cm Format w calach
05 | 144 
05 | 145 
05 | 146 
05 | 147

15x20
17,5x22,5

20x25
22,5x30

6x8
7x9
8x10
9x12

Nr kat. Wykoñczenie Format w cm Format w calach
05 | 153 
05 | 154 
05 | 155 
05 | 156 
05 | 157 
05 | 158
05 | 159
05 | 160
05 | 161

b³yszcz¹cy
b³yszcz¹cy
matowy
matowy 
b³yszcz¹cy
matowy 
b³yszcz¹cy owalny 
matowy owalny
zapiêcie z agrafk¹

2x8
3x8
2x8
3x8
5x8
5x8
4x8
4x8
3,5x0,7

1x3
1,25x3

1x3
1,25x3

2x3
2x3

1,5x3
1,5x3
1,4x0,3

Plastikowe zapiêcie z agrafk¹ pozwala na umocowanie iden−
tyfikatorów plastikowych. 

Breloki plastikowe

Breloki wyposa¿one s¹ w wygodne zapiêcie z kó³kiem

Nr kat. Kszta³t Format w cm Format w calach
05 | 148 
05 | 149 
05 | 150 
05 | 151

serce
okr¹g³y
kwadratowy
prostok¹tny

6
6
6x6
3x8

2,5
2,5
2,25x2,25
1,25x3

br¹zowy (1)

czarny (2)

Oferujemy ciêcie p³yt plastikowych 
na breloczki wed³ug indywidualnego wzoru

05|152

Zapiêcie 
do breloczków



GRAWERTON®14

Etui
do podk³adów drewnianych | do medali | pod holder

Etui pod medal holder

Etui wyœcie³ane i g³adkie

Oferujemy etui uchylne horyzontalnie i wertykalnie.
Dostêpne kolory (g³adkie): br¹zowy, bordowy.

Etui do podk³adów drewnianych 

w kszta³cie tarcz (typ S1) i herbów (typ 642)

Nr kat. Rodzaj etui Format podk³adu
05 | 162 
05 | 163
05 | 164
05 | 165
05 | 166

4 x 6
6 x 8
8 x 10
9 x 12
12 x 15

10 x 15 cm
15 x 20 cm
20 x 25 cm

22,5 x 30 cm
30 x 37,5 cm

Dostêpne kolory (wyœcie³ane): 
bordowy, br¹zowy, zielony, granatowy.

Dostêpne kolory: 
bordowy, br¹zowy, 
zielony, granatowy.
Standardowa œrednica 
otworu 70 mm.

Medale holder 
s¹ dostêpne 
w naszej
ofercie.

Polimer na str. 12
Kr¹¿ki metalowe str. 4

Us³uga na str. 20

Teczki na dyplomy

Dostêpne kolory: bordowy, granatowy.
Inne kolory na zamówienie.

Tarcza S1 
120x165x16 mm
œrednica medalu φ75 mm

Herb 642
165x209x16 mm



GRAWERTON®

Podk³ady drewniane
wiœnia | polisander

15

Podk³ady drewniane − wiœnia

Podk³ady wykonane s¹ z wysokiej jakoœci, trwa³ego, odpornego na
odkszta³cenia materia³u MDF, wykoñczonego w sposób znakomicie
imituj¹cy naturalne drewno.

Podk³ady drewniane − palisander

Podk³ady wykonane s¹ z wysokiej jakoœci, trwa³ego, odpornego na
odkszta³cenia materia³u MDF, wykoñczonego w sposób znakomicie
imituj¹cy naturalne drewno.

Gruboœæ podk³adu 18 mm

DOSTÊPNE WKRÓTCE 

Nr kat. Format w cm Format w calach
05 | 167 
05 | 168 
05 | 169
05 | 170
05 | 171 
05 | 172

10x15 
15x20

17,5x22,5
20x25
23x30,5

30,5x38 

4x6
6x8
7x9
8x10
9x12

12x15

Gruboœæ podk³adu 18 mm

Nr kat. Format w cm Format w calach
05 | 173 
05 | 174 
05 | 175
05 | 176 
05 | 177 
05 | 178

10x15 
15x20

17,5x22,5
20x25
23x30,5

30,5x38 

4x6
6x8
7x9
8x10
9x12

12x15

Etui na str. 6
Blacha str. 3

Etui na str. 6
Blacha str. 3



GRAWERTON®16

Podk³ady drewniane w kszta³cie herbów i tarcz

Klocki na biurko Dwuczêœciowe STP

Nr kat. Format tarczy w cm Rodzaj tarczy
05 | 179 
05 | 180 
05 | 181 
05 | 182
05 | 183
05 | 184
05 | 185 
05 | 186

155 x 197 x 16
184 x 222 x 16
204 x 247 x 16
245 x 304 x 16
181 x 193 x 16
165 x 209 x 16

95 x 171 x 16
120 x 165 x 16

561
562
563
564
452
642
757
S1

Nr kat. Opis Format w mm
05 | 187
05 | 188

Klocek ma³y pod wizytówkê
Klocek du¿y pod wizytówkê

50x60x50
50x200

Nr kat. Format w mm
05 | 189 
05 | 190 
05 | 191 
05 | 192

Deska 100x150, podstawa 100x250
Deska 150x100, podstawa 100x200
Deska 150x200, podstawa 100x300
Deska 200x250, podstawa 100x345

05|189

05|185 05|186

05|179
05|180
05|181
05|182 05|183 05|184

05|190

05|187

05|188

Podk³ady drewniane
tarcze | herby | klocki na biurko | dwuczêœciowe STP

Blacha konfekcjonowana na str. 4
Oferujemy szeroki asortyment figurek plastikowych

Blachy konfekcjonowane na str. 4

Etui na str. 14 
Kr¹¿ki i tarcze na str. 4 i 5



17GRAWERTON®

Akcesoria
p³yty plastikowe | pinsy do znaczków i identyfikatorów

P³yty plastikowe

Nr kat. Wykoñczenie Format w cm Format w calach
05 | 193 
05 | 194 
05 | 195 
05 | 196
05 | 197
05 | 198 
05 | 199
05 | 200
05 | 201 
05 | 202 
05 | 203
05 | 204

1 stronne po³ysk
2 stronne po³ysk 
1 stronne mat
2 stronne mat
1 stronne po³ysk
2 stronne po³ysk 
1 stronne mat
2 stronne mat
1 stronne po³ysk
2 stronne po³ysk 
1 stronne mat
2 stronne mat

29x59
29x59
29x59
29x59
59x59
59x59
59x59
59x59
59x119
59x119
59x119
59x119

23,25x11,5
23,25x11,5
23,25x11,5
23,25x11,5
23,25x23,25
23,25x23,25
23,25x23,25
23,25x23,25
23,25x47
23,25x47
23,25x47
23,25x47

Pinsy do znaczków i identyfikatorów

Pinsy posiadaj¹ zapiêcia mocuj¹ce w ³atwy sposób znaczki i identyfikatory do odzie¿y.
Wzornik pinsów wysy³amy na zamówienie.

Blaszka owalna z rantem 
i pinsem (17x12mm)

Srebrna (05), Z³ota (06)

Blaszka owalna z pinsem
(24x18mm)

Srebrna (01), Z³ota (02)

Blaszka owalna z pinsem
(φ15mm)

Srebrna (03), Z³ota (04)

Blaszka okr¹g³a z rantem 
i pinsem (φ10mm)

Srebrna (13), Z³ota (14)

Blaszka kwadratowa z pinsem
(20x20mm)

Srebrna (17), Z³ota (18)

Blaszka okr¹g³a z pinsem
(φ20mm)

Srebrna (19), Z³ota (20)

Blaszka owalna z pinsem
(22x8mm)

Srebrna (15), Z³ota (16)

Blaszka herbowa z rantem 
i pinsem (15x17mm)

Srebrna (23), Z³ota (24)

Blaszka owalna z pinsem
(28x38 mm)

Srebrna (21), Z³ota (22)

Blaszka herbowa z rantem 
i pinsem (14x17mm)

Srebrna (25), Z³ota (26)

Blaszka kwadratowa z rantem 
i pinsem (10x10mm)

Srebrna (11), Z³ota (12)

Blaszka prostok¹tna z agrafk¹
(26x12mm)

Srebrna (09), Z³ota (10)

Blaszka prostok¹tna z pinsem
(26x12mm)

Srebrna (07), Z³ota (08)

Polimer na str. 12
Blacha konfekcjonowana i folie termotransferowe na str. 4 i na str. 5

Sposób zamówiania:
1. Wyœlij zaprojektowany kszta³t przygotowany 

w CorelDraw e−mailem lub poczt¹ na p³ycie CD.
2. Wybierz rodzaj i iloœæ p³yt.
3. Wytniemy z arkuszy maksymaln¹ iloœæ kszta³tek.

Uwaga: minimalna powierzchnia kszta³tu 2cm2

P³yty plastikowe s¹ dostêpne w wersji do jedno− lub dwustronnego
nadrukowania z wykoñczeniem matowym lub b³ysk. P³yty mo¿na
³atwo przyci¹æ do dowolnego kszta³tu i formatu. Doskona³e zas−
tosowanie znajduj¹ we wszelkiego typu reklamach i szyldach.

Us³uga ciêcia p³yt

Ploter na str. 11



GRAWERTON®

Akcesoria
breloczki | identyfikatory | mechanizm zegarowy | plexi

Breloczki

Przystosowane do umieszczania tabliczki GRAWERTON®.

Mechanizm zegarowy

Mechanizmy zegarowe w po³¹czeniu z blaszk¹ 
GRAWERTON® lub podk³adem drewnianym pozwalaj¹ na
stworzenie wyj¹tkowych zegarów.

GwoŸdzie, plexi ...

Podk³ad drewniany, plexi z gwoŸdziami ozdobnymi oraz
blaszka wykonana w technologii GRAWERTON® stworz¹
doskona³¹ oprawê zdjêæ i nagród.

Identyfikatory

Przystosowane do umieszczania tabliczki GRAWERTON®.

Breloczek prostok¹tny

Breloczek metalowy
rozmiar 25x40 mm
− okr¹g³e wnêtrze φ 25 mm

Breloczek kwadratowy

rozmiar 25x40 mm
− skóropodobna podk³adka

opakowanie 
100 sztuk

rozmiar 25x25 mm
− skóropodobna podk³adka

Nr kat. Format w cm
05 | 210
05 | 211
05 | 212
05 | 213

P³ytki z plexi 10x14 cm
P³ytki z plexi 11x16 cm
P³ytki z plexi 16x22 cm
P³ytki z plexi 21,6x30,3 cm

Magnesy

Umo¿liwiaj¹ szybkie i wygodnie przymocowanie identyfi−
katorów do ubrania bez uszkodzeñ odzie¿y.

Polimer na str. 12
Blacha konfekcjonowana na str. 4

Identyfikatory plastikowe na str. 13
Blacha konfekcjonowana na str. 4

Polimer na str. 12
Folie termotransferowe na str. 5
Kr¹¿ki i blacha konfekcjonowana na str. 4

Kszta³tki aluminiowe na str. 4

Us³uga ciêcia blachy na kszta³ty na str. 4

05|205 05|206

05|207

05|209

05|214

05|208

05|215

05|216

18



GRAWERTON®

Papiery
transferowe  | Grawerton® | Grawerton® Plus

19

Papiery transferowe

Papier GRAWERTON® Papier GRAWERTON® Plus

Nr kat. Rodzaj papieru Zastosowanie
05|217 

05|218 

05|219 

05|220 

05|221

05|222

Papier transferowy Classic
Media:
kolorowe kserokopiarki, drukarki
laserowe

Papier transferowy Dark
Media:
kolorowe kserokopiarki, drukarki
laserowe

Papier transferowy Multi−Trans
Media:
kolorowe kserokopiarki, drukarki
laserowe

InkJet Papier 
Media:
drukarki atramentowe

InkJet Papier Dark
Media:
drukarki atrmentowe

Papier transferowy Classic Universal
Media:
kolorowe kserokopiarki, drukarki
laserowe

Papier do wykonywania nadruków na jasnych
koszulkach bawe³nianych (100% bawe³na) 
i jasnych materia³ach oraz podk³adkach pod mysz.

Papier od nadruku na ciemnych koszulkach
bawe³nianych (100% bawe³na) i ciemnych 
materia³ach.

Papier do nadruku na kubkach ceramicznych.

Papier do wykonywania nadruków na jasnych
koszulkach bawe³nianych (100% bawe³na) 
i jasnych materia³ach oraz podk³adkach pod mysz.

Papier do wykonywania nadruków na jasnych
koszulkach bawe³nianych (100% bawe³na) 
i ciemnych materia³ach.

Papier do nadruku na jasnych koszulkach
bawe³nianych (100% bawe³na) i jasnych mate−
ria³ach oraz podk³adkach pod mysz. Papier ten
znajduje zastosowanie w urz¹dzeniach, w których
fusery pracuj¹ w wysokich temperaturach.

opakowanie po 10 arkuszy papieru formatu A4 lub A3

Wysokiej jakoœci papier przeznaczony do nadruków trans−
ferowych wykonanych atramentami sublimacyjnymi
GRAWERTON® zapewnia uzyskanie transferów najwy¿szej
jakoœci.

Zastosowanie:

opakowanie po 10 arkuszy papieru formatu A4

Wysokiej jakoœci papier przeznaczony do nadruków trans−
ferowych wykonanych atramentami sublimacyjnymi
GRAWERTON® zapewnia uzyskanie transferów najwy¿szej
jakoœci.

Zastosowanie:

05|223 05|224Metal
GRAWERTON

P³yty
plastikowe

Podk³ady
MDF



Oferujemy szeroki asortyment pucharów,
figurek plastikowych i odlewanych.

Zadzwoñ po katalog!

Oferujemy medale okolicznoœciowe 
wykonane wed³ug wzoru klienta.

Oferujemy szeroki wybór ploterów 
do ciêcia folii i innych materia³ów.

Oferujemy wykonanie nietypowych etui
wed³ug wzorów klienta.

Puchar za zdobycie

I miejsca
w MP Seniorów w Judo

w wadze do 73 kg

GRAWERTON®

PolGer
Dzia³ GRAWERTON®

50-359 Wroclaw, ul.Piastowska 1
tel. (071) 328 16 56, 328 06 42

www.polger.wroc.pl
e−mail: studio@polger.wroc.pl




