
 

Reklama Šulekovi, Karlovarská 88, 273 01  Kamenné Ž

tel. 312 658 198, mobil: 731 521 387

PODROBNÝ CENÍK ŠERP PRO PRVŇÁČKY/ PŘEDŠKOLÁKY

ŠERPY PRO DĚTI   

Ceny šerp jsou uvedeny za 1 ks a kalkulovány pro

Při objednávce pod 15 ks nás neváhejte o cenu kontaktovat na 

Standardní dodací lhůta je 10 - 15

urgentní objednávce do 5 pracovních dní 

Grafický náhled poskytneme na vyžádání za poplatek 

AKCE – šerpa s jednostranným potiskem

Předškolák 2019 (typ potisku 

Šerpa s jednostranným potiskem

Šerpa s oboustranným potiskem 

Šerpa s oboustranným potiskem, zadní strana jméno 

Třpytivá šerpa v odstínech 31, 32

Sešití šerpy     

Taftová květina bez ozdoby   

Taftová květina s ozdobou ve středu

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy

 

ŠERPY PRO PANÍ UČITEL

Učitelská šerpa s jednostranným potiskem

Učitelská šerpa s oboustranným 

Učitelská šerpa s oboustranným 

Třpytivá šerpa v odstínech 31, 32

Sešití šerpy     

Taftová květina bez ozdoby   

Taftová květina s ozdobou ve středu

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy

 

Akce trvá do 30. 4. 2019. 

88, 273 01  Kamenné Žehrovice    

387, mailto: info@reklamasulekovi.cz, www.reklamasulekovi.cz

ŠERP PRO PRVŇÁČKY/ PŘEDŠKOLÁKY

kalkulovány pro počet 15 a více kusů.  

Při objednávce pod 15 ks nás neváhejte o cenu kontaktovat na info@reklamasulekovi.cz.

15 pracovních dní. Po předchozí dohodě jsme schopni vyhovět i 

pracovních dní za expresní příplatek 50 % z celkové ceny zakázky. 

poskytneme na vyžádání za poplatek 50 Kč. 

jednostranným potiskem Prvňáček 2019, Školáček 2019,  

typ potisku a - j)       

jednostranným potiskem           

                        

oboustranným potiskem, zadní strana jméno žáka    

32, 33 a 34                příplatek 

                              příplatek + 

                příplatek + 

ozdobou ve středu                příplatek + 

nebo jméno na cípu šerpy      příplatek + 

UČITELKY 

jednostranným potiskem      

oboustranným potiskem, zadní strana stejný slogan jako děti  

oboustranným potiskem, zadní strana libovolný nápis   

32, 33 a 34                příplatek + 35

                              příplatek + 14

                příplatek + 

ozdobou ve středu                příplatek + 2

Malé logo nebo jméno na cípu šerpy      příplatek + 

  

www.reklamasulekovi.cz      

ŠERP PRO PRVŇÁČKY/ PŘEDŠKOLÁKY   

. 

. Po předchozí dohodě jsme schopni vyhovět i 

celkové ceny zakázky.  

 

    45,- Kč 

     50,- Kč 

                60,- Kč 

   120,- Kč 

příplatek + 35,- Kč 

příplatek + 14,- Kč 

příplatek + 20,- Kč  

příplatek + 25,- Kč 

příplatek + 25 až 30,- Kč 

  110,- Kč 

  120,- Kč 

  160,- Kč 

příplatek + 35,- Kč 

příplatek + 14,- Kč 

příplatek + 20,- Kč  

příplatek + 25,- Kč 

příplatek + 25 až 30,- Kč 


