
Cennik gry korytarzowe, naklejki podłogowe  
kod grafika/warianty ułożenia nazwa gry wymiary cena netto cena brutto

gkW01 Alfabet - gry korytarzowe, naklejki podłogowe 250x250 cm 1 219,51 zł       1 500,00 zł       

gkW02 Alfabet Korale - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

250x530 cm 1 219,51 zł       1 500,00 zł       

gkW03 Chińczyk - gry korytarzowe, naklejki podłogowe 290x290 cm 1 626,02 zł       2 000,00 zł       

gkW04 Gąsienica Alfabet - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

120x240 cm 650,41 zł          800,00 zł          

gkW05 Kalkulator, rozsypany - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 150x190 cm 
230x230 cm 

487,81 zł          600,00 zł          

gkW06 Kątomierz - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 100x200 cm 406,50 zł          500,00 zł          

gkW07 Klasy Angielskie 1-100 - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 210x350 cm 731,71 zł          900,00 zł          

gkW08 Klasy Guziki - naklejka podłogowa 450x450cm 975,61 zł          1 200,00 zł       

gkW09 Klasy Hopla - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

120x240 cm 731,71 zł          900,00 zł          

gkW10 Klasy Kolorowe - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 90x280 cm  
120x240 cm 

406,50 zł          500,00 zł          

gkW11 Klasy 3D Czarno-Białe - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 90x280 cm  
120x240 cm 

569,11 zł          700,00 zł          

gkW12 Klasy 3D Niebieskie - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 90x280 cm  
120x240 cm 

569,11 zł          700,00 zł          

gkW13 Klasy 3D Pomarańczowe - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 90x280 cm  
120x240 cm 

569,11 zł          700,00 zł          

gkW14 Kolorowe Liczby - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

190x190 cm 650,41 zł          800,00 zł          

gkW15 Kolorowy Alfabet - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

190x190 cm 650,41 zł          800,00 zł          

gkW16 Kompas-Róża Wiatrów - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 130x130 cm 406,50 zł          500,00 zł          
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Cennik gry korytarzowe, naklejki podłogowe  
gkW17 Lustro 2 - gry korytarzowe, naklejki podłogowe  130x330 cm 406,50 zł          500,00 zł          

gkW18 Lustro 3 - gry korytarzowe, naklejki podłogowe  280x330 cm 609,75 zł          750,00 zł          

gkW19 Lustro 4 - gry korytarzowe, naklejki podłogowe  430x340 cm 813,00 zł          1 000,00 zł       

gkW20 Rymy Angielskie - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

290x290 cm 731,71 zł          900,00 zł          

gkW21 Tarcza 10 do 300 - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

130x130 cm 406,50 zł          500,00 zł          

gkW22 Tarcza 5 do 100 - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

130x130 cm 406,50 zł          500,00 zł          

gkW23 Tarcza  - gry korytarzowe, naklejki podłogowe 130x130 cm 406,50 zł          500,00 zł          

gkW24 Tor do Kapsli - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 125x315 cm 813,00 zł          1 000,00 zł       

gkW25 Stopa - Tor do Kapsli - gry korytarzowe, 
naklejki podłogowe

 125x260 cm 813,00 zł          1 000,00 zł       

gkW26 Twister24+4 - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 100x150 cm 650,41 zł          800,00 zł          

gkW27 Twister36+4 - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 200x200 cm 813,00 zł          1 000,00 zł       

gkW28 Twister48+4 - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 115x300 cm 1 138,21 zł       1 400,00 zł       

gkW29 Szachownica - gry korytarzowe, naklejki 
podłogowe

 100x100 cm                       325,20 zł          400,00 zł          

2. Gwarancja - 1 rok
3. Produkty sprzedawane wysyłkowo.
4. Do ceny należy doliczyc koszty wysyłki.

1. Do zastosowania wewnątrz budynku. Przed przystąpieniem do aplikacji naklejki podłogowej zaleca się nie konserwować powierzchni przeznaczonej pod naklejkę środkami 
na bazie wosku i  tłustych past, gdyż zmniejsza to jej przyczepność - klej z gry chłonie wosk, pastę i traci  zdolność klejenia, gra wówczas traci gwarancję.
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