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OFERTA AleKibic.pl 
produkcja pamiątek kibicowskich z własnym wzorem 

 

 

Szaliki dziane kibicowskie – własny wzór 

 Wymiary szalików: 

o standard: długośd ok. 140 cm, wysokośd 18 cm; 

o dziecięce: długośd ok. 110 cm, wysokośd 14 cm. 

            W zależności od wzoru wymiary mogą się różnid +/- 10%. 

 Szale wykonane są z wysokogatunkowej włóczki akrylowej; 

 Szale są dwustronne, wzór może byd ten sam na obydwu stronach bądź możemy wykonad różne 

wzory na każdej ze stron; 

 Zakooczenie szalików: frędzle jedno, dwu lub trzykolorowe; 

 Maksymalna liczba kolorów użytych na szalu: 5 (punktowo przy logotypach 6); 

 Minimalne zamówienie wynosi 30 sztuk danego wzoru. Mniejszych ilości nie przyjmujemy do 

realizacji! 

Cennik dla tego wyrobu (za 1 sztukę): 

Wielkośd zamówienia Kwota netto Kwota brutto 

30-45 sztuk 17,00 zł 20,91 zł 

50-95 sztuk 16,00 zł 19,68 zł 

100-195 sztuk 15,00 zł 18,45 zł 

powyżej 200 sztuk 14,50 zł 17,84 zł 

Informacje i zamówienia: info@alekibic.pl 
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Szaliki „pasiaki”– własny wzór 

 Wymiary szalików: 

o standard: długośd ok. 140 cm, wysokośd 18 cm; 

o dziecięce: długośd ok. 110 cm, wysokośd 14 cm. 

            W zależności od wzoru wymiary mogą się różnid +/- 10%. 

 Szale wykonane są z wysokogatunkowej włóczki akrylowej; 

 Szale są dwustronne (z reguły używamy tu 2 kolorów naprzemiennie); 

 Zakooczenie szalików: z reguły jednokolorowe 

 Na szaliku możemy umieścid haft (z reguły na koocowym fragmencie). Koszt 1 haftu to 4,50 zł 

netto, który należy doliczyd do ceny szalika. 

 Minimalne zamówienie wynosi 30 sztuk danego wzoru. Mniejszych ilości nie przyjmujemy do 

realizacji! 

Cennik dla tego wyrobu (za 1 sztukę), cena nie obejmuje haftu: 

Wielkośd zamówienia Kwota netto Kwota brutto 

30-45 sztuk 17,00 zł 20,91 zł 

50-95 sztuk 16,00 zł 19,68 zł 

100-195 sztuk 15,00 zł 18,45 zł 

powyżej 200 sztuk 14,50 zł 17,84 zł 

Informacje i zamówienia: info@alekibic.pl 

mailto:info@alekibic.pl?subject=info


 

IMS.PRO Marcin Ścisło 
ul. Rafałki 37; 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Telefon: 794 375 946 
NIP 813-310-07-79 :: REGON 369602463 

e-mail: info@alekibic.pl 
www.alekibic.pl 

 
 

 

Strona 3 z 4 

 

GALERIA PRODUKTÓW 

Szaliki dziane kibicowskie – własny wzór – przykładowe projekty 

 

 

 



 

IMS.PRO Marcin Ścisło 
ul. Rafałki 37; 95-070 Aleksandrów Łódzki 

Telefon: 794 375 946 
NIP 813-310-07-79 :: REGON 369602463 

e-mail: info@alekibic.pl 
www.alekibic.pl 

 
 

 

Strona 4 z 4 

 

Szaliki dziane kibicowskie – własny wzór 

Przykładowe wykonania 

     

     

 

       

 


