PAKKAUSMATERIAALIT 2021 NAPAKKA (hinnat alv 0)
Pahvilaatikot ilman painatuksia, nuutattu niin, että helppo sovittaa kahteen korkeuteen:
790479 Sisämitat
Ulkomitat
400 x 300 x 408 x 308 x 416
400 / 300
PUOLIKKAALLE?
790203 Sisämitat
340 x 240 x
250

795031
sopii
pinottavaksi
lavalle

Ulkomitat
348 x 248 x
266

Sisämitat
380 x 285 x 285 /
185

kpl paketissa 25 300 kpl lavalla Heti

Kuvaus
A4, E,
200

kpl paketissa 1000 kpl
25 lavalla

Ulkomitat
388 x 293 x
301

kpl paketissa 300 kpl
25 lavalla

hinta/ kpl
1-3 pkt 1,23

Heti

Heti

hinta/ kpl
4 pkt 1,11

hinta/
kpl
10 pkt 0,98

hinta
/kpl
1-3 pkt
0,80

hinta
/kpl
4 pkt
0,72

hinta
/kpl
1-3 pkt
0,94

hinta
/kpl
4 pkt
0,85

hinta/ kpl
10 pkt
0,64

hinta
lavallinen
0,56

hinta/
kpl
10 pkt
0,75

hinta
lavallinen
0,66

Toimituskulut on 9,90 + alv, rahtivapausraja on 220€ / toimitus. Toimitus 2-4 arkipäivää.
TARRA TEHDASPAINATUKSELLA
LOGOTARRA _ Malli pyöreä Koko ¤ 60 mm

MAINITSE HALUATKO MATTAPINNAN VAI KIILTÄVÄN PINNAN, JA KUMPI VÄRI KULTA VAI VIHREÄ (jos teette
kimppatilauksen, niin paljousalennukset saa kun koko erä on aina samaa tarraa)
Laatta VELOITUKSETTA
Rullakoko 1000 kpl / rulla
Määrä 3 rullaa (3.000 tarraa)
Hinta 95 € + alv / rulla (yhteensä 285 € + alv)
Määrä 5 rullaa (5.000 tarraa)
Hinta 65,50 € + alv / rulla (yhteensä 327,50 € + alv)
Määrä 10 rullaa (10.000 tarraa)
Hinta 49,20 € + alv / rulla (yhteensä 492 € + alv)
********************************************************************************

ETIKETTITARRA Malli suorakaide

Koko 60 x 130 mm (leveys x korkeus mm)
Materiaali valkoinen tarrapaperi, matta / kiiltävä
Painatus CMYK, värinpeitolla ei ole vaikutusta hintaan
Laatta VELOITUKSETTA
Stanssikulu arvio: noin 90 € + alv
Rullakoko 500 kpl / rulla
Määrä 6 rullaa (3.000 tarraa)
Hinta 68 € + alv / rulla (yhteensä 408 € + alv)
Määrä 10 rullaa (5.000 tarraa)
Hinta 52,60 € + alv / rulla (yhteensä 526 € + alv)
Määrä 20 rullaa (10.000 tarraa)
Hinta 44,10 € + alv / rulla (yhteensä 882 € + alv)
TARJOUS ON VOIMASSA 1 KUUKAUDEN
Toimitusaika normaali toimitusaika n. 5 viikkoa vedoksen hyväksymisestä
Toimitusehto RAHTIVAPAASTI yhteen osoitteeseen
Maksuehto 21 pv netto
PAKKAUSTEIPPI PORORESEPTIT -LOGOPAINATUKSELLA

Koko 50 mm x 66 m (leveys x pituus) = 1 rulla
Laatu valkoinen (32 my)
akryyliliima, hiljainen

Painatus 1 värillä sininen (PMS väri), värinpeitto alle 50 %
Aloituskulu 45 € + alv (jokaisen teippitilauksen yhteydessä)
Laattakulu 75 € + alv (kertakustannus)
Määrä 36 rullaa (1 laatikko)
Hinta 3,02 € + alv / rulla
Määrä 72 - 108 rullaa (2-3 laatikkoa)
Hinta 2,72 € + alv / rulla
Määrä 144 – 324 rullaa (4-9 laatikkoa)
Hinta 2,17 € + alv / rulla
Määrä 360 rullaa (10 laatikkoa)
Hinta 2,00 € + alv / rulla
10 LAATIKON MÄÄRÄSSÄ PAINOLAATTA VELOITUKSETTA. TARJOUS ON VOIMASSA 1 KUUKAUDEN.
Myyjä pidättää oikeuden painosmäärän mahdolliseen ylittämiseen tai alittamiseen enintään +/- 10 %.
Toimitusaika noin 5 viikkoa sähköisen vedoksen hyväksymisestä. Toimitusehto vapaasti varastossamme,
toimituskulut 9,90 € + alv. Maksuehto 21 pv, netto.
TILAUKSET
(Tilaukseen tarvitaan yrityksen nimi, y-tunnus, toimitusosoite ja laskutusosoite, yhteyshenkilö ja
puhelinnumero):
PELKÄT PAHVILAATIKOT:
myynti@napakka.fi, puh 09 452 00400 (VOIT TILATA PAHVILAATIKOT MYÖS SUORAAN VERKKOKAUPASTA)
TARRAT JA TEIPIT:
sari.wessman@napakka.fi
Huomaattehan, että nyt kannattaa pyrkiä tilaamaan isoja määriä kerrallaan kimppatilauksena niin, että yksi
omalta alueelta toimii tilaajana ja lasku ja toimitus tulevat yhteen paikkaan.

