
Nakład

Dane kontaktowe
imię i nazwisko adres e-mail

numer telefonu kraj

nazwa firmy
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pudełko twarde denko-wieczko

pudełko typu clam shell

pudełko z szyjką

pudełko typu szufladka z wycięciami na palce

skonsultuj optymalny format z doradcą

Komponenty gry

Rodzaj pudełka
tektura szara 1,2 mm + okleina gładka 

tektura szara 1,2 mm + płótnowana 

tektura biała 1,2 mm + okleina gładka 

tektura biała 1,2 mm + płótnowana 

tektura szara 1,5 mm + okleina gładka

tektura szara 1,5 mm + okleina płótnowana

Gramatura pudełka

CMYK + profesjonalny lakier karciany

inny:

Zadruk

1. Pudełko

Uszlachetnienie

2. Wkładka do pudełka

kartonowa / zadruk:                     tak               nie

tektura falista / zadruk:              tak               nie

plastikowa

brak

Format Dodatkowe informacje



3. Karty
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44×68 mm

58×88 mm

63×88 mm

61×112 mm

66×120 mm

68×68 mm

80×80 mm

85×85 mm

inny:

Format
mono 230g/m2

mono 270g/m2

pro 280 g/m2

pro 300 g/m2

nova 300 g/m2 

pro linen 320 g/m2

pro 320 g/m2

mono 350 g/m2

pro 350 g/m2

Gramatura Ilość kart w talii
dowolna ilość

CMYK + profesjonalny lakier karciany

inny:

Zadruk

Grafika

Karta niespadowa
ramkowa

Karta niespadowa
nieramkowa

Karta spadowa
ramkowa

Karta spadowa
nieramkowa

Karta spadowa
przepychowa

Ilość talii w grze
dowolna ilość

Dodatkowe informacje i uwagi



4. Plansza
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brak planszy

format otwarty:

Format
tektura szara 1,2 mm + okleina gładka 

tektura szara 1,2 mm + płótnowana 

tektura szara 1,5 mm + okleina gładka

tektura szara 1,5 mm + okleina płótnowana

tektura szara 2,00 mm + okleina gładka

tektura szara 2,00 mm + okleina płótnowana

Gramatura

Dodatkowe informacje i uwagi

krawędzie oklejane 

krawędzie cięte na ostro

Krawędzie planszy

5. Formatka z żetonami

brak formatki

format:

Format

wymiary wraz z ilościami dla każdego typu żetonów 

Ilość i format żetonów

tektura szara 1,2 mm + okleina gładka 

tektura szara 1,2 mm + płótnowana 

tektura szara 1,5 mm + okleina gładka

tektura szara 1,5 mm + okleina płótnowana

tektura szara 2,00 mm + okleina gładka

tektura szara 2,00 mm + okleina płótnowana

Gramatura

6. Instrukcja

Ilość stronFormat
offset 80 g/m2

offset 100 g/m2

kreda błysk 100 g/m2

kreda błysk 115 g/m2

kreda błysk 130 g/m2

kreda mat 100 g/m2

kreda mat 115 g/m2

kreda mat 130 g/m2

inny:

Surowiec



Dodatkowe informacje i uwagi
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7. Inne komponenty
ilość i opis poszczególnych komponentów 
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