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OZNAKOWANIE 
ZEWNĘTRZNE SALONU
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FLAGA
wymiary: 120 x 330 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 189 zł / szt.

BANER
projekty łącznie z logiem dystrybutora/partnera 
handlowego do ustalenia indywidalnego,
wymiar podstawowy: 200 x 100 cm
lub według indywidualnego projektu

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 23 zł / m2

Twoje LOGO i adres sklepu
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NAKLEJKA NA DRZWI
naklejka z napisem „Tu kupisz drzwi VOSTER”

wymiary: 250 x 150 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 7,50 zł / szt.

NAKLEJKA ONE VISION
projekty łącznie z logiem dystrybutora/partnera 
handlowego do ustalenia indywidalnego,
wymiary: wg. ustaleń indywidualnych

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 48 zł / m2
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WYPOSAŻENIE 
SALONU
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ŚCIANKA PODWÓJNA
wymiary: 130 x 240 x 20 cm
(szerokość x wysokość x głebokość), 
otwór: 90 x 208 cm 
(szerokośćx wysokość)

----------------------------------------------------------------
cena netto 175 zł / szt.

ŚCIANKA POJEDYŃCZA
wymiary: 130 x 240 x 10 cm 

(szerokość x wysokość x głebokość), 
otwór: 90 x 208 cm 

(szerokość x wysokość)

------------------------------------------------------------------
                                 cena netto 225 zł / szt.
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ŚCIANKA TYPU KOMIN 
LAKIEROWANA
na 4 skrzydła,
wymiary: wysokość całkowita 
242 cm, otwór 90 x 208 cm

------------------------------------------------------------
cena netto 1700 zł / szt.

ŚCIANKA TYPU KOMIN 
TAPETA
na 4 skrzydła,
wymiary: wysokość całkowita 
242 cm, otwór 90 x 208 cm

------------------------------------------------------------
cena netto 1180 zł / szt.
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ŚCIANKA TYPU 
KRZYŻAK TAPETA

na 8 skrzydeł,

-----------------------------------------------------
cena netto 960 zł / szt.

240 cm

260 cm

8 skrzydeł wewnętrznych 
z ościeżnicami o szerokości 
80 cm

280 cm

ŚCIANKA TYPU 
KRZYŻAK 

LAKIEROWANA
na 8 skrzydeł,

-----------------------------------------------------
cena netto 1920 zł / szt.



9KATALOG MATERIAŁÓW MARKETINGOWYCH

STOJAK NA SKRZYDŁA 
„WIATRAK”
wymiary: 60 x 240 x 30 cm

----------------------------------------------------------------------
cena netto 1020 zł / szt.
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SZAFA EKSPOZYCYJNA
lakierowana z wysuwanymi 

skrzydłami (na 8 lub 10 skrzydeł)
wymiary: podstawa 123x113 

wysokość 225cm

------------------------------------------------------------------
cena netto od 2140 zł / szt.
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STOJAK POJEDYŃCZY MAŁY
wymiary: szerokość 50cm x wys. 27cm

---------------------------------------------------------------------------
cena netto 59 zł / szt.

STOJAK POJEDYŃCZY DUŻY

---------------------------------------------------------------------------
cena netto 64 zł / szt.

STOJAK PODWÓJNY DUŻY

  ---------------------------------------------------------------------------
  cena netto 74 zł / szt.
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ETYKIETY CENOWE,

druk + laminowanie
wymiary: 26 x 10,5 cm

---------------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE

STOJAK NA KATALOGI
wymiary: 150x50 cm

-------------------------------------------------------------
cena netto             375 zł / szt.

KUWETA DO 
POWIESZENIA
Kuweta na 5-7 katalogów,

--------------------------------------------------------
cena netto 100 zł / szt.

PLAKAT
z pełną ofertą VOSTER,
B1

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 4,80 zł / szt.

TABLICZKA Z KODEM QR
tabliczka z logiem VOSTER i kodem QR, wykonana z  

PVC, laminowana,

wymiary:  10 cm x 30 cm
 20 cm x 30 cm

-------------------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 3,50  zł / szt.
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TABLICZKA MAŁA PVC
 tabliczka z logiem VOSTER, wykonana 
z PVC, laminowana,
wymiary: 8x30 cm

----------------------------------------------------------------------------
cena netto 8 zł / szt.

TABLICZKA DUŻA PVC
tabliczka z logiem VOSTER, wykonana z  

PVC, laminowana,
wymiary: 13x30 cm

-------------------------------------------------------------------------
cena netto 8,50 zł / szt.

KATALOGI 
I WZORNIKI
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ZESTAW PRÓBEK
zestaw próbek zawierający okleiny, 

uzupełmiony o najnowsze wzory,
wymiary: 23 x 31 cm

----------------------------------------------------------------------------
cena netto 92 zł / szt.

ZESTAW PRÓBEK
zestaw próbek zawierający okleiny, uzupełmiony 
o najnowsze wzory,
wymiary: 5 x 9 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 32 zł / szt.

WZORNIK LAMELI
wykonany na płycie PVC z oklejonym obrzeżem,
wymiary: 83,5 x 33,5 cm

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 290 zł / szt.
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TABLICA Z PRZEKROJAMI 
SKRZYDEŁ I OŚCIEZNIC
tablice w układzie pionowym lub poziomym do 
wyboru

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena indywidualna

PRZEKRÓJ RAMIAKA 
PIONOWEGO
MDF lub Platinum,

-----------------------------------------------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY 
BLOKOWEJ

----------------------------------------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE

PRZEKRÓJ 
OŚCIEŻNICY 
REGULOWANEJ

---------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE
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TRÓJKĄT SKRZYDŁA 
PŁYTOWEGO Z RAMIAKIEM MDF

-----------------------------------------------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE

RAMIAK PIONOWY

-----------------------------------------------------------------------------------------
 BEZPŁATNIE
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NIEZBĘDNE 
DO BIURA
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NOTES A5
format A5, 50 kartek,

wymiary: 21 x 29,8 cm

--------------------------------------------------------
cena netto 3 zł / szt.

NOTES MAŁY
50 kartek,
wymiary: 9,9 x 21 cm

--------------------------------------------------------
cena netto 1 zł / szt.

DŁUGOPIS

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 1,20 zł / szt.

TWARDE PODKŁADKI POD 
NOTES A4

Druk dwustronny 4/4
 

Metalowy klip WCL 100

------------------------------------------------------------------------------
cena netto 10 zł / szt.

NOTES DUŻY
format A4, 50 kartek,

wymiary: 210 x 298mm

--------------------------------------------------------
cena netto 3 zł / szt.
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KALENDARZ TRÓJDZIELNY
Format: 308x790mm
 
Główka: 30,8x21 cm - wypukła

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 18 zł / szt.

KALENDARZ A5
wymiary: 14,8 x 21 cm

------------------------------------------------------------------
cena netto 13,90 zł / szt.

miejsce bez zadruku
(obecność pola o wymiarach

284 x 125 mm
jest w projekcie niezbędna)

miejsce bez zadruku
(obecność pola o wymiarach

284 x 125 mm
jest w projekcie niezbędna)

miejsce bez zadruku
(obecność pola o wymiarach

284 x 125 mm
jest w projekcie niezbędna)

WWW.VOS TER . P L

2022

KALENDARZ A4
wymiary: 21 x 29,7 cm

------------------------------------------------------------------
cena netto 36 zł / szt.
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I LOVE VOSTER 
GADŻETY
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KUBEK

-----------------------------------------------------
cena netto 14,50 zł / szt.

KUBEK TERMICZNY SECURE
Kubek termiczny o pojemności 400 ml łączący najlepsze 

zalety termosu i kubka. Błyszcząca powierzchnia. Wygodny 
w użyciu, wyposażony w technologię unbolt&press – 

podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym wylaniem 
napoju. Dwie ścianki ze stali nierdzewnej, wewnątrz 

stal nierdzewna 18/8 o podwyższonej jakości. Próżnia 
pomiędzy ściankami zapewnia bardzo dobre właściwości 

termoizolacyjne. Utrzymuje temperaturę powyżej 40°C 
przez 16 godzin. Podstawa kubka stalowa.

 Z grawerem, 1 strona

  kolor czarny

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 28 zł / szt.

ZEGAR ŚCIENNY
średnica zegara   : 25,5 cm
średnica tarczy    : 22,4 cm
grubość zegara    : 3,9 cm                                    

szerokość ramki   : 1,4 cm
  kolor biały  

------------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 27 zł / szt.

MIARKA 3M
Plastikowa miara o długości 3m, 
z hamulcem, metalowym uchwytem              
i paskiem na rękę.

Nadruk full kolor metodą naklejki żywicznej

------------------------------------------------------------------------------
cena netto                             7,90 zł / szt.
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POLAR SOFTSHELL
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

SOL’S RELAX Męska kurtka z softshellu. Materiał ten 
zapewnia najwyższy poziom wodoodporności oraz 

ma wysoki poziom oddychalności. Zakrzywione 
rękawy i nowoczesny krój zapewnia maksymalny 
komfort. 2 kieszenie boczne zapinane na zamek, 
1 kieszeń piersiowa zapinana na zamek, kieszeń 

zapinana na zamek, regulowany sznurek w pasie, 
regulowane mankiety z rzepem, podszewka z 

mikropolaru, kieszeń na telefon.
 

Haft na piersi

  kolor czarny      kolor biały

-----------------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 132 zł / szt.

KOSZULKA
rozmiary: S, M, L, XL, XXL

SOL’S IMPERIAL męska koszulka z grubszego 
materiału o gramaturze 190g / m² , wysokiej 

jakości, 38 kolory, 9 rozmiarów również w modelach 
damskich i dziecięcych. Wzmocniony szew przy 

dekolcie, prążkowany kołnierz z elastanem, 
dzianina. Materiał: single jersey 190g / m2, 100% 

półczesana bawełna ring-spun.
 

Nadruk 2 kolory z przodu

  kolor czarny      kolor biały

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 17 zł / szt.
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EKO TORBA

-----------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 12,80 zł / szt.

SMYCZ

--------------------------------------------------------------
cena netto 2,25 zł / szt.

OPASKA ODBLASKOWA

------------------------------------------------------------------------------------------
cena netto 3,30 zł / szt.



Zmień Swój Salon i zwiększ 
efektywność sprzedaży


