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Podane ceny są cenami netto.

Znakowanie produktów
marketingowych WIKĘD
gwarancją jakości

SZANOWNI PAŃSTWO!

Mamy przyjemność zaprezentować nowy katalog materiałów marketingowych.
Wierzymy, że prezentowany katalog materiałów marketingowych będzie stanowił dla Państwa
doskonałe narzędzie wspierające sprzedaż.
Znajdą Państwo w nim materiały o charakterze reklamy wizualnej, a także co niezwykle istotne
próbki stosowanych przez nas produktów, które powinny znaleźć się w każdym profesjonalnym
salonie sprzedaży.

Z A M ÓW I E N I A - D Y S T RY B U TO R Z Y

Zamówienia marketingowe należy składać poprzez formularz
na stronie internetowej: wiked.pl/marketing
Uwaga! Punkty Sprzedaży WIKĘD składają zamówienia
bezpośrednio u Dystrybutora.

WITAJ
W DOMU

ZAPRASZAMY DO LEKTURY

Akcesoria marketingowe

WIKĘD

Postaw na wybrane produkty marketingowe

ZWIĘKSZAJĄCE SPRZEDAŻ
znajdziesz je w tym katalogu

Ekspozytor portali
i drzwi Protect

Balon reklamowy
4-metrowy
strona 23

strona 9

Walizka z próbkami
przekrojów drzwi
zewnętrznych

Szafa z przekrojami linii
drzwi zewnętrznych
strona 10

Wzornik przeszkleń drzwi
zewnętrznych
strona 10

strona 11

Obrotowy ekspozytor
klamek (z okuciami)
strona 7

Winder
z logo marki
WIKĘD
strona 16

Przestrzenne logo WIKĘD
strona 17
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WMKATALOG1

WIKĘD

NOWOŚĆ

AKTUALNY
KATALOG DRZWI
Materiał bezpłatny
Katalog drzwi WIKĘD to ponad 100 stron materiałów dotyczących oferowanych produktów oraz rozwiązań związanych
z montażem, a także odpowiedzi na pytania nurtujące klientów
dokonujących wyboru drzwi. W każdej z edycji katalogu prezentowane są atrakcyjne debiuty ofertowe.
O PRODUKCIE

Ilość stron: 104
Wymiary: 205 x 290 mm

WMPLAKAT

PLAKAT DRZWI B1 KOLEKCJA
KLASYCZNA / PROTECT
/GLASS I FUTURE
Materiał bezpłatny
Plakat drzwi WIKĘD prezentuje większość proponowanych
przez nas modeli drzwi w wybranych wersjach kolorystycznych.
Dostępne są dwie wersje plakatu - drzwi klasycznych, drzwi
specjalistycznych Protect oraz Glass i Future.
O PRODUKCIE

WMPLAKAT1

WMPLAKAT2

NOWOŚĆ

WMPLAKAT3

Gramatura: 220 g/m 2
Wymiary: B1 (680x980 mm)
Listwowana góra i dół, zawieszka

NOWOŚĆ

WMWZPRZ

WZORNIK PRZESZKLEŃ
DRZWI ZEWNĘTRZNYCH
359,00 zł
Wzornik przeszkleń WIKĘD to atrakcyjna forma prezentacji
większości stosowanych przez nas przeszkleń.
O PRODUKCIE

Przeszklenia w osobnych, opisanych koszulkach.
We wzorniku znajdują się przeszklenia: Dwie Kostki, Piasek,
Fala, Lustro Weneckie, Reflex Braz, Reflex Grafit, Black, Mleczna,
Diament, Piaskowana wg wzoru 21, Piaskowana wg wzorów 12,
22, 25, 26, Kryształ.
(WMPOJ) Cena pojedynczego przeszklenia - 14,90 zł (dostępne
wszystkie, co w standardzie oraz przeszklenie Listek)

Podane ceny są cenami netto.
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WMWZDRZ

WZORNIK KOLORÓW
DRZWI
12,90 zł
We wzorniku wykonanym z blachy zawarte zostały dostępne
w ofercie kolory: Antracyt Szafir, Struktura Antracyt, Gładki
Antracyt, Srebrno Szary, Orzech, Wenge, Złoty Dąb, Biały,
Mahoń, Winchester, Dąb Bagienny, Dąb Bielony, Woodec Dąb
Turner oraz Czarny Mat.
O PRODUKCIE

Łącznie 14 kolorów oklein
Wymiary: 120x80 mm (pojedyncza blaszka)
Cena pojedynczej blaszki (WMBL)- 1,00 zł

WMWZRAL

WZORNIK KOLORÓW
RAL
49,90 zł
Wzornik RAL stanowi paletę barw, spośród których klient wybrać może indywidulany kolor dla swoich drzwi. Oferowane
przez nas drzwi CAMELEON to wyjątkowa i atrakcyjna propozycja, dzięki której każdy znajdzie coś dla siebie.
O PRODUKCIE

Wymiary: 150 x 50 x 17 mm (wys. x dł. x szer.)
Zawiera 213 kolorów RAL

WMWZKLA

WZORNIK KOLORÓW
KLAMEK
19,90 zł
Wzornik kolorów klamek zawiera 4 kolory klamek stosowanych
przez firmę WIKĘD. Każdy z dostępnych kolorów dopasować
można do okuć i kolorów drzwi. Materiał ten jest niewielki, każdy
kolor można swobodnie oddzielić z całości, co usprawnia wybór.
O PRODUKCIE

Wymiary: ø 6 cm (pojedyncza blaszka)

Podane ceny są cenami netto.
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WIKĘD

WMWZCRYSTAL

WZORNIK KOLORÓW
CRYSTAL SKY COLOR
36,00 zł
We wzorniku wykonanym z blachy zawarte zostały dostępne
w ofercie kolory: Magnolia Blossom, Rusty Bronze, Carbon,
Dark Bronze, Graphite Black, Dark Grey, Dark Mint, Grey Aluminium, Cobalt Blue, Medium Grey, Silver Grey, Limestone
oraz Basalt White..
O PRODUKCIE

Łącznie 13 kolorów oklein
Wymiary: 120 x 80 mm (pojedyncza blaszka)
Cena pojedynczej blaszki (WMBL)- 1,00 zł

WMWZSPIEKI

WZORNIK SPIEKÓW
DEERSTONE
63,00 zł
Przekrój drzwi umożliwia prezentację naszych drzwi i ościeżnic
w ich rzeczywistej szerokości. Widoczny jest sposób wypełnienia
drzwi, połączenia ich z ościeżnicą, a także ościeżnicy z progiem.
O PRODUKCIE

Wymiary: 150 x 40 mm (pojedyncza blaszka)
Cena pojedynczej blaszki (WMBL)- 1,00 zł

WMRALBLASZKI

WZORNIK RAL - STRUKTURA
(BLASZKI)
27,00 zł
Wzornik RAL wykonany z blachy zawiera 7 kolorów dostępnych w
naszej ofercie m. in. 9005, 7016. 5002, 6005, 3020, 2004 oraz 1023.

O PRODUKCIE

Wymiary: 100 x 100 mm (pojedyncza blaszka)
Cena pojedynczej blaszki (WMBL)- 1,00 zł

Podane ceny są cenami netto.
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WMEKSKLAMD

Obrotowy ekspozytor
klamek, samodzielny (zestaw)
1650,00 zł
Stabilny, obrotowy ekspozytor zbudowany na bazie wysokiej
jakości płyt z nadrukiem UV oraz stopki obrotowej. W zestawie
znajdują się klamki oraz pochwyty wraz z szyldami.
W ZESTAWIE
Ekspozytor klamek (wysokość 180 cm)
Okucia wraz z szyldami i podpisami:
Klamka Prime (Stare Złoto) + Klamka Tahoma (INOX) + Klamka Manitoba (Złoty) + Klamka Magnus (Stare Złoto) + Klamko-Gałka kl. C
(INOX) + Klamka Prestige kl. C z zabezpieczeniem (BLACK) + Pochwyt
Alfa 60 (INOX) + Pochwyt Beta 120 (BLACK)

WMEKSKLAMM

Obrotowy ekspozytor klamek
na biurko (zestaw)
550,00 zł
Obrotowy ekspozytor zbudowany z płyt z nadrukiem UV oraz stopki
obrotowej. Prezentuje cztery podstawowe okucia drzwi WIKĘD stając
się ważnym i przyciągającym wizualnie narzędziem sprzedażowym.
W zestawie znajdują się klamki wraz z szyldami.
O PRODUKCIE
Wysokość: 34 cm
Wykonany z trwałej płyty z nadrukiem UV
Ekspozytor czterostronny
Okucia wraz z szyldami i podpisami:
Klamka Prime (Stare Złoto) + Klamka Tahoma (INOX) + Klamka
Manitoba (Złoty) + Klamka Magnus (Stare Złoto)

WMEKSKATAL

Ekspozytor katalogów
dwustronny
580,00 zł
Elegancki i nowoczesny sposób prezentacji oferty drzwi
w formie jedno lub dwustronnego ekspozytora katalogów
WIKĘD. Dzięki stabilnej konstrukcji oraz przemyślanemu
designowi ekspozytor wyróżnia się i zwraca uwagę klientów.
O PRODUKCIE

Wysokość: 150 cm
Wykonany z trwałej płyty z nadrukiem UV
Kieszonki A4 z plexi
Ekspozytor dwustronny

Podane ceny są cenami netto.
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WMEKSPORT

NOWOŚĆ

Dedykowane rozwiązanie

EKSPOZYTOR PORTALU
ORAZ DRZWI PROTECT
3549,00 zł
Stojak przeznaczony dla drzwi linii Protect w rozmiarze
90 na wzmocnionej ościeżnicy stalowej „11”. Ekspozytor
pozwala na zamontowanie jednostronnego portalu w
maksymalnym rozmiarze 30/30/30.
Do Państwa należy wybór jaki wzór drzwi w nich zamieścicie. Konstrukcja oparta jest o trwały stelaż stalowy
oraz płytę z tworzywa syntetycznego zapewniajacą
estetyczny wygląd.
W cenę nie są wliczone drzwi oraz portal drzwiowy.
Uwaga - wygląd ekspozytora może nieznacznie
ulec zmianie.

Podane ceny są cenami netto.
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WIKĘD

WMSZAFA

PRZEKROJE NAROŻNIKÓW
Z OŚCIEŻNICAMI (ZESTAW)
900,00 zł
Produkt zawiera mobilną podstawę (wyposażoną w cztery rodzaje przekrojów ościeżnic, fragmentów drzwi, progów), oraz
dolną szafkę. Przekroje umożliwiają prezentację naszych drzwi,
ościeżnic i progów w ich rzeczywistej szerokości. Widoczny jest
sposób wypełnienia drzwi, połączenia ich z ościeżnicą, a także
ościeżnicy z progiem.
Przekroje przytwierdzone są do podstawy, natomiast podstawa jest
elementem, który można włożyć na szafkę lub zabrać ze sobą do klienta.
O PRODUKCIE

Komplet zawiera przekroje przykręcone do podstawy oraz
szafkę dolną
Wymiary: 420 x 680 x 1240 mm (dł. x szer. x. wys.)
Przy każdym z przekrojów umieszczona jest tabliczka z opisem

WMP

POJEDYNCZY PRZEKRÓJ DRZWI
Z OŚCIEŻNICĄ I PROGIEM
Materiał płatny
Przekrój drzwi umożliwia prezentację naszych drzwi i ościeżnic
w ich rzeczywistej szerokości. Widoczny jest sposób wypełnienia
drzwi, połączenia ich z ościeżnicą, a także ościeżnicy z progiem.
O PRODUKCIE

Łącznie 4 OPCJE przekrojów do wyboru
Wysokość: około 43 cm
CENNIK SZCZEGÓŁOW Y

Podane ceny są cenami netto.

PRO DU K T

CENA

Przekrój Termo Prestige Lux (WMPTPL)

289,00 zł

Przekrój Optimum (ościeżnica Termo) (WM POOT)

189,00 zł

Przekrój Premium (ościeżnica Termo) (WMP POT)

149,00 zł

Przekrój Normal (ościeżnica stalowa “11”) (WMPNOS)

89,00 zł
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WMWALIZ

WALIZKA Z PRÓBKAMI
PRZEKROJÓW DRZWI
290,00 zł
Walizka zawierająca próbki przekrojów ościeżnic, drzwi, progów i nie tylko jest narzędziem niezbędnym dla właściwej
prezentacji naszych drzwi. Jest lekka i poręczna, a co najważniejsze zawiera materiały, które w sposób niezwykle przejrzysty
pokazują konstrukcję drzwi, ościeżnicy oraz progów.
O PRODUKCIE

Lekka i poręczna walizka z próbkami przekrojów
Zamykana na magnesy
Wymiary: 55 x 310 x 440mm (dł. x wys. x szer. - walizka złożona)

WMFOLIA

REKLAMA POLIGRAFICZNA
NA FOLII MAGNETYCZNEJ
21,90 zł
WMFOLIA1

WMFOLIA4

Ta forma reklamy idealnie nadaje się do zamieszczenia jej
na drzwiach dzięki czemu przyciągają wzrok do produktu
i całej ekspozycji. Dostępne warianty tej reklamy pozwalają
na wielokrotne ich zastosowanie, w zależności od tego na
co chcecie Państwo zwrócić uwagę klientów.
O PRODUKCIE

WMFOLIA2

WMFOLIA5

WMFOLIA3

WMFOLIA6

Folia magnetyczna z graficznym nadrukiem
Możliwość przenoszenia z jednych drzwi na drugie
Rozmiar pojedynczej folii to 15x45 cm (Folie 1-3) lub 20x40
cm (Folie 4-7)

WMFOLIA7
NOWOŚĆ

Podane ceny są cenami netto.
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WMOSTA

PRZEKROJE OŚCIEŻNIC
STALOWYCH
19,90 zł

WMOSTA9

WMOSTA11

Przekroje ościeżnic stalowych z uszczelką we wszystkich
stosowanych przez nas rozmiarach stanowią idealny materiał poglądowy dla tego elementu.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm
OPCJE

WMOSTA12

WMOSTA9 (Stalowa „9”) | WMOSTA11 (Stalowa „11”)
WMOSTA12 (Stalowa „12”)

WMOT

PRZEKROJE OŚCIEŻNIC TERMO
29,90 zł

WMOTPL

WMOTOP

Materiał ten jest niezwykle istotny przy doborze ościeżnicy. Mogą
Państwo zobaczyć jak wygląda ona w środku, co zapewnia jej dodatkowe właściwości termiczne, jak wygląda wypełnienie stosowane
w ościeżnicach Termo Prestige, a także w jaki sposób zamontowana
jest uszczelka.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm
OPCJE

WMOTPR

WMOTPL (Termo Prestige Lux) |
WMOTPR (Premium)

WMOTOP (Optimum)

WMOZN

ZŁOŻONA OŚCIEŻNICA
Z NAŚWIETLEM TERMO
59,90 zł
WMOZNTPL

WMOZNOP

Przekrój złożenia ościeżnicy termo z naświetlem prezentuje jaki sposób połączona jest ościeżnica z naświetlem. Próbka jest poręczna
i rzeczywistej szerokości, posiada uszczelkę oraz kość naprowadzającą.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm
OPCJE

WMOZNPR

Podane ceny są cenami netto.

WMOZNTPL (Termo Prestige Lux) |
WMOZNPR (Premium)

WMOZNOP (Optimum)
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WMPDREW

PRZEKRÓJ PROGU
DREWNIANO-ALUMINIOWEGO
19,90 zł
Przekroje progu dedykowane dla ościeżnic stalowych „9” oraz „11”.

WMPDREW9

O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm
Kolor: Dąb
OPCJE

WMPDREW9 (dla: ościeżnica stalowa „9”)
WMPDREW11 (dla: ościeżnica stalowa „11”)

WMPDREW11

WMPALUOP

PRZEKRÓJ PROGU
ALUMINIOWEGO
9,90 zł
Dedykowany dla linii Optimum.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm

WMPALU

PRZEKRÓJ PROGU
ALUMINIOWEGO
Z USZCZELKĄ
WMPALU9 - dla
ościeżnicy stalowej „ 9 ”

16,90 zł
Przekroje progu dedykowane dla linii Normal oraz Premium
(ościeżnica stalowa).
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm
Materiał: Aluminium, tworzywo sztuczne

WMPALU11- dla ościeżnicy
stalowej „11 ”

Podane ceny są cenami netto.
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WIKĘD

WMKOMALU

PRZEKRÓJ OŚCIEŻNICY
KOMPOZYOWO-ALUMINIOWEJ
25,00 zł
Materiał prezentuje po łaczenie kompoz y tu jako rdzenia
z ościeznicą aluminiową tworząc nowy segment dla wymagających.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm

WMPTERMO

PRZEKRÓJ PROGU
PCV/ALU Z PRZEGRODĄ
TERMICZNĄ
14,90 zł
Dedykowany dla linii Termo Prestige Lux oraz Optimum z Termo.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm

WMPALUPR

PRZEKRÓJ PROGU
ALUMINIOWEGO
Z USZCZELKĄ
19,00 zł
Dedykowany dla drzwi Premium z ościeżnicą Termo.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm

WMPPCVPR

PRZEKRÓJ PROGU
PVC Z USZCZELKĄ
17,00 zł
Dedykowany dla linii Premium z ościeżnicą Termo.
O PRODUKCIE

Wysokość: około 20 cm

Podane ceny są cenami netto.
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WMBAN

BANER OCZKOWANY
WIKĘD
Materiał płatny
Banery reklamowe WIKĘD nadają się do zamieszczenia na
billboardach reklamowych, płotach, ścianach budynków
i innych powierzchniach. Banery wykonane są z dobrej
jakości materiału z filtrem UV chroniącym je przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
O PRODUKCIE

Gramatura: 510 g/m 2
Baner oczkowany co 50 cm
Laminat ochronny UV
CENNIK SZCZEGÓŁOW Y

WMBANZ

WMBANB

PRO DU K T

CENA

Rozmiar 120 x 70 cm

47,90 zł

Rozmiar 200 x 100 cm

71,80 zł

Rozmiar 300 x 130 cm

154,90 zł

WMBANFIGDZ

WMBANFIGDB

WMBAPSD

BANER OCZKOWANY
APS - TWOJE DANE
I LOGO
154,90 zł
Banery reklamowe z nazwą punktu sprzedaży nadają się do
zamieszczenia na billboardach reklamowych, płotach, ścianach
budynków i innych powierzchniach. Banery wykonane są z dobrej
jakości materiału z filtrem UV chroniącym je przed oddziaływaniem promieni słonecznych.
O PRODUKCIE

Gramatura: 510 g/m 2
Baner oczkowany co 50 cm
Laminat ochronny UV
300 x 130 cm

WMBANAPSB

WMBANAPSZ

NOWOŚĆ

WMBANAPSDRB
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WIKĘD

WMROL

ROLL UP
204,90 zł

CENA PROMOCYJNA

Reklamy w formie roll-up to przenośne rozwijane reklamy
w poręcznym etui. Cała konstrukcja jest niezwykle stabilna
wykonana z materiałów najwyższej jakości.
Na reklamie tej zamieściliśmy schemat wyposażenia poszczególnych
rodzajów drzwi. Narzędzie to pozwala zwrócić uwagę na wygląd drzwi
od strony technicznej.
O PRODUKCIE

W zestawie futerał transportowy
Wyposażony w aluminiowy mechanizm zwijający
Wydruk na trwałym materiale Blackout
Wymiary: 100x200 cm
DODATKOWE OPCJE

WMROLFIGD (Otwórz się na nowe: Future INOX i Glass Design)
WMROLTPL (Termo Prestige Lux)
WMROLOPT (Optimum z Termo)
WMROLOP (Optimum)
WMROLPRT (Premium z Termo)
WMROLPR (Premium)
WMROLPROT (Protect)
NOWOŚĆ

WMFLAGA / WMWINDER

FLAGA FIRMOWA / WINDER
215,90 zł* / 302,90 zł**
Uniwersalny nośnik reklamowy, który można stosować zarówno
na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
O PRODUKCIE

Wykonane z trwałego materiału
Zestaw nie zawiera akcesoriów i masztu
2 różne projekty do wyboru
Rozmiar: 115 x 330 cm
DODATKOWE OPCJE

* Cena dotyczy samej flagi w rozmiarze 115 x 330 cm
** Cena dotyczny zestawu windera 260 cm z flagą 50x200 cm
(w zestawie: flaga, podstawa, maszt aluminiowy, pokrowiec).

WMFLAGAB*

WMFLAGAZ*

Podane ceny są cenami netto.

WMWINDER**
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WMPCV

TABLICE PCV NAD DRZWI
EKSPOZYCYJNE
Materiał płatny
O PRODUKCIE

WMPCVB100

WMPCVZ100

PCV 3mm oklejona pełnokolorowym wydrukiem
CENNIK SZCZEGÓŁOW Y

WMPCVZ50

PRO DU K T

CENA

WMPCVB100 / WMPCVZ100 (rozmiar 100 x 25 cm)

35,90 zł

WMPCVZ50 / WMPCVB50 (rozmiar 50 x 25 cm)

23,90 zł

WMPCVB50

WMLOGO3D

PRZESTRZENNE LOGO
WIKĘD
239,90 zł
Logo WIKĘD na wytrzymałym, białym licu o grubości 5 mm.
Produkt lekki - możliwość montażu na wkręty lub taśmę
dwustronną. Polecany do stosowania wewnątrz.
O PRODUKCIE

Szerokość całkowita: 660 mm
Wysokosć całkowita: 220 mm

WMRAMLED

RAMKA PODŚWIETLANA LED
185,90 zł
Kaseton ścienny z podświetleniem LED to konstrukcja zbudowana z profili aluminiowych o grubości 25 mm, na którą
montuje się dowolny wydruk A4. Wewnętrzne diody zamontowane są na modułowych płytach, które odpowiednio ułożone
idealnie oświetlają całą powierzchnię wydruku.
O PRODUKCIE

Szablony do ramek ekspozycyjnych WIKĘD do samodzielnego druku dostępne
są na stronie internetowej: www.wiked.pl/strefa-sprzedawcy

Komplet zawiera ramkę z tworzywa sztucznego z podświetleniem LED wraz z zasilaczem.
Rozmiar: A4 (21x30 cm)
Prosty montaż kartki w systemie OWZ (Otwórz - Włóż - Zamknij)
Projekt graficzny gratis!

Podane ceny są cenami netto.
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WMNAKL

WIKĘD

NOWOŚĆ

NAKLEJKI FOLIOWE
Materiał płatny
Naklejki firmowe to materiał stanowiący idealny dodatek do
salonów sprzedaży. Naklejki można wykorzystać na drzwiach
wejściowych oraz w dowolnych punktach. Naklejki dostępne
są w różnych rozmiarach.
O PRODUKCIE

Naklejki odporne na warunki atmosferyczne
Druk na folii samoprzylepnej
Naklejki foliowe odporne na rozdarcia i przetarcia
CENNIK SZCZEGÓŁOW Y
PRO DU K T

CENA

20 x 8,5 cm (WMNAKL20)

3,49 zł

50 x 21 cm (WMNAKL50)

11,90 zł

WMCZAPKA

FIRMOWA
CZAPKA Z DASZKIEM
8,90 zł
Szara czapka firmowa typu snapback z nadrukowanym na
froncie logo WIKĘD.
O PRODUKCIE

Materiał: bawełna (170g/m 3)
Rozmiar standardowy
Zapięcie na rzep
Haftowane oczka do lepszej wentylacji
Zaokrąglony daszek

Podane ceny są cenami netto.
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WMPOLO

KOSZULKA POLO
Z LOGO
28,90 zł
Dobrej jakości koszulka polo w kolorze czarnym lub białym
z haftowanym logo WIKĘD na piersi.
O PRODUKCIE

Gramatura: 210 g
Dostępne rozmiary: WMPOLOZ S/M/L/XL/2XL
WMPOLOB S/M/L/XL/2XL

WMPOLOCZ

WMPOLOB

WMPOLAR

POLAR FIRMOWY
Z LOGO
119,90 zł
Wysokiej jakości polar w kolorze czarnym z haftowanym logo
WIKĘD na piersi oraz na tyle polaru. Polar z wykończeniem
antypeelingowym. Kieszenie boczne oraz na prawiej piersi
zapinane na zamek. Regulacja u dołu polara, rękaw zakończony
ściągaczem z gumą. Na ramionach i rękawach wzmocnienia
nieprzemakalną tkaniną o dużej odporności na przetarcia.
O PRODUKCIE

Gramatura: 340 g/m 2
Materiał: 100% poliester
Dostępne rozmiary: WMPOLAR S/M/L/XL/2XL

Podane ceny są cenami netto.
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WIKĘD

WMSMYCZ

SMYCZ WIKĘD
1,79 zł
Firmowa smycz w kolorze czarnym z logo firmy WIKĘD, wyposażona w miarkę.
O PRODUKCIE

Długość: około 45 cm
Minimalna ilość zamówienia: 10 szt.

WMNOTA

NOTATNIK A5 / A4
3,49 zł (A5)* 4,69 zł (A4)*
Firmowy notatnik z zadrukiem w pełnym kolorze oraz kratką
co 5 mm.

WMNOTA5

O PRODUKCIE

Gramatura papieru: 80 g
Ilość kartek: 50 szt.
Minimalna ilość zamówienia: 10 szt.

WMNOTA4

WMDŁUGOPIS

* notatnik A5 (WMNOTA5)
** notatnik A4 (WMNOTA4)

NOWOŚĆ

DŁUGOPIS
Z LOGO
2,39 zł
Metalowy długopis w kolorze czarnym z laserowo wypalanym
logo WIKĘD. Wkład w kolorze niebieskim.
O PRODUKCIE

Długość: 140 mm
Minimalna ilość zamówienia: 10 szt.

Podane ceny są cenami netto.
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WMOŁÓWEK

OŁÓWEK STOLARSKI
Z LOGO
1,69 zł
Wytrzymały ołówek w kolorze zielonym wraz z nadrukowanym logo firmy WIKĘD.
O PRODUKCIE

Wymiary: 176 x 11 x 7 mm
Wytrzymały wkład grafitowy
Minimalna ilość zamówienia: 10 szt.

WMMIAR2M

NOWOŚĆ

MIARA 2-METROWA
SKŁADANA
17,90 zł
Wytrzymała miara składana wykonana z tworzywa sztucznego, z nadrukiem brandu WIKĘD.
O PRODUKCIE

Miara: 200 mm
Skala w centrymetrach

WMMIAR5M

MIARA 5-METROWA
AUTOMATYCZNA
18,90 zł
Wykonana z trwałej stali węglowe i ABS wraz z naklejką
z logo firmy WIKĘD.
O PRODUKCIE

Miara: 500 mm
Przycisk Stop
Zawieszka
Klip do paska

Podane ceny są cenami netto.
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WIKĘD

WMKUBEK

KUBEK BIUROWY Z LOGO
WIKĘD
17,90 zł
Estetyczny, minimalistyczny kubek wykonany z ceramiki.
Wnętrzne kubka w kolorze zielonym, trwały, dwustronny
nadruk logo firmowego.
O PRODUKCIE

Pojemność: 300 ml
Wysokość: 85 mm
Średnica: 90 mm
Produkt zapakowany w kartonik

WMKUBTERM

NOWOŚĆ

KUBEK TERMICZNY
Z LOGO WIKĘD
47,90 zł
Estetyczny, wytrzymały kubek termiczny. Korpus wykonany ze
stali i tworzywa, wnętrze metalowe. Posiada dno antypoślizgowe. Kubek z grawerem laserowym logo WIKĘD.
O PRODUKCIE

Pojemność: 350 ml
Wysokość: 220 mm
Produkt zapakowany w kartonik

WMMINNOT

MINI NOTATNIK
PODRĘCZNY
W OPAKOWANIU
10,90 zł
Przydatny gadżet w pracy biurowej.
O PRODUKCIE

Gramatura papieru: 90 g
Logo WIKĘD tłoczone na froncie
Wymiary: 90 x 90 x 25 mm
Wymienne karteczki samoprzylepne w zestawie

Podane ceny są cenami netto.
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WMCLIP

PODKŁADKA A4 CLIP
16,50 zł*

11,90 zł**

Podkładka A4 zamykana z klipem.
O PRODUKCIE

Gramatura: tektura 1,9 mm oklejania papierem 150 g
Mechanizm z uchwytem na długopis
Grzbiet: 20 mm
Taniej w zestawie!

WMCLIPZES*

DODATKOWE OPCJE

* zestaw podkładka + notatnik A4 + długopis
** sama podkładka

WMCLIP**

WMBALON

BALON REKLAMOWY 4M
Z PODŚWIETLENIEM LED
3600,00 zł / 1,20 zł*
Wysoki, nadmuchiwany balon reklamowy o wyskości 4 metrów
wykonany z tkaniny dedykowanej do produkcji figur dmuchanych,
z wodoodpornym powleczeniem, która charakteryzuje się wysoką odpornością na warunki atmosferyczne wraz z zadrukiem
lateksowym z firmowym logo oraz adresem www. Balon posiada
wbudowaną dmuchawę z podwójnym systemem zabezpieczenia,
ze stalową kratką zabezpieczającą.
O PRODUKCIE
Balon reklamowy 4m z podświetleniem LED,
Wszyte polipropylenowe linki do odciągów,
Śledzie i kotwy,
Torba transportowa,
Młotek do wbijania śledzi i kotew.
*Kwota 1,00 zł dotyczy najmu balonu reklamowego. Jego czas
ustalonany jest indywidualnie z przedstawicielem WIKĘD. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt: marketing@wiked.pl

Oferta przedstawiona w poprzedniej edycji katalogu materiałów marketingowych WIKĘD wymaga wcześniejszej weryfikacji.
Publikacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny.
Producent zastrzega sobie prawo do pomyłek oraz zmian, bez podania wcześniejszej informacji. Podane ceny są cenami netto,
do których należy 23% VAT. Zdjęcia zawarte w publikacji mają charakter wyłącznie poglądowy.

