
KATALOG IDENTYFIKATORÓW

www.reklama-firmy.com

ID 1

Zamówienie musi obejmować wielokrotność liczby 10 (lub 100 w pozostałych przypadkach). Przy 
każdym produkcie podana jest informacja. Nie sprzedajemy na sztuki.

Ceny dotyczą zakupu ilości min. 40-60 sztuk                                                              
(niektóre 200 sztuk)

Mniejsze ilości sprzedajemy w cenie wyższej (proszę pytać o cenę i dostępność),                                             
o wartości minimum 20,00 zł netto

TRANSPORT:
- Kurier przedpłata - 17,00zł netto (1 paczka do 30kg)
- Kurier pobranie - 20,00zł netto (1 paczka do 30kg)
- Poczta Polska - wg wagi i cennika Poczty Polskiej

Etui na identyfikatory wykonane są w standardzie ze sztywnej, WYSOCE 
KRYSTALICZNEJ folii - spód folia o grubo ści 0,20mm, wierzch - folia o grubości 0,12mm.                                                                                                                                            

Istnieje możliwość wykonania otworu/otworów w identyfikatorach, które w wersji 
standardowej nie są w nie wyposażone. 

Realizujemy zamówienia na etui z folii galanteryjnej nieprzezroczystej (o grubości 0,28mm) w 
kolorach standardowych, lub z kolorowym paskiem wzmacniającym dziurkę pod uchwyt. 

Realizujemy zamówienia na nietypowe etui na identyfikatory według podanych przez klienta 
wymiarów. W tym wypadku prosimy o kontakt mailowy, z podaniem dokładnych wymiarów, ilości 

oraz innych detali.

Podane w katalogu wymiary dotyczą wymiaru zewnętrznego wraz ze zgrzewem, natomiast niebieskim 
kolorem zaznaczony jest wymiar detalu wkładanego. 

Na życzenie Klienta realizujemy zamówienia na etui z folii mi ękkich lub sztywnych. 

Andrzej H. Morawski
Lecha 4/12,                                 
05-400 Otwock
t. +48227795821, 7796000  
m. 605101690
PL532-001-02-09

E-maile:
morandamorawski@gmail.com

morand1@interia.pl
sklepmorand@gmail.com

Sklepy internetowe:
www.uchwytyreklamowe.pl

www.reklamasklepowa.pl

www.reklamatowaru.pl

www.taniepisanie.com

Możliwość negocjacji ceny
Upusty cenowe do 2500 sztuk podane są przy każdym produkcie.

W przypadku chęci zakupu ilości większej niż 2500 sztuk - prosimy o kontakt mailowy, z podaniem 
symbolu konkretnego produktu oraz ilości. 

Postaramy się wtedy przygotować dla Państwa korzystną ofertę cenową.

Termin realizacji zamówień na identyfikatory, których min. ilość zamówienia to 200 sztuk - wynosi 
około 1-3 tygodni (proszę pytać e-mailem)



Wymiar zewnętrzny: 105x85 mm
Wymiar wewnętrzny: 100x65 mm
otwór okrągły lub podłużny
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk

0,64 0,61 0,58 0,56 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 117x107 mm
Wymiar wewnętrzny: 112x80 mm Format A7
otwór okrągły lub podłużny
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,86 0,82 0,78 0,75 negocjacja

ID101AIdentyfikator kieszonka etui z folii

Cena sprzedaży (netto/szt)

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID101BIdentyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 158x137 mm
Wymiar wewnętrzny: 150x110 mm Format A6
otwór okrągły lub podłużny
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,96 0,91 0,87 0,84 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 57x175 mm
Wymiar wewnętrzny: 55x34, 55x110 mm
2 kieszenie
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,74 0,71 0,67 0,64 negocjacja

możliwość wykonania górnej części - kolorowej (przykład na końcu katalogu)

ID102

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

ID101C

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 105x85 mm
Wymiar wewnętrzny: 103x80 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,64 0,61 0,58 0,56 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 86x140 mm
Wymiar wewnętrzny: 81x113 mm Format A7

Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby100

100-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,06 1,01 0,96 0,92 negocjacja

ID103

ID104

Cena sprzedaży (netto/szt)

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

częściowo wodoszczelna

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 86x140 mm
Wymiar wewnętrzny: 82x110 mm Format A7

Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,86 0,82 0,78 0,75 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 85x114 mm
Wymiar wewnętrzny: 81x110 mm Format A7
z wycięciem na palec
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,54 0,51 0,49 0,47 negocjacja

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID104A

ID105

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii

Strona 5



Wymiar zewnętrzny: 95x70 mm
Wymiar wewnętrzny: 91x55 i 91x53 mm
na 2 karty magnetyczne, obustronna
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,40 0,38 0,36 0,35 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 65x110 mm
Wymiar wewnętrzny: 61x82 mm Format A8

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,60 0,57 0,55 0,52 negocjacja

ID106

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID107

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 66x99 mm
Wymiar wewnętrzny: 61x74 mm Format A8

Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,50 0,48 0,46 0,44 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 200x105 mm
Wymiar wewnętrzny: 199x104 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,06 1,01 0,96 0,92 negocjacja

ID107A

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID108

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 100x130 mm
Wymiar wewnętrzny: 97x99 mm i 97x24 mm
2 kieszenie z jedną przelotową
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,90 0,86 0,82 0,78 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 165x230 mm
Wymiar wewnętrzny: 157x192 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,08 1,03 0,98 0,94 negocjacja

możliwość wykonania górnej części - kolorowej (przykład na końcu katalogu)

ID109

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID110

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 80x122 mm
Wymiar wewnętrzny: 79x104 mm i 79x88 mm
2 kieszenie, obustronna
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,86 0,82 0,78 0,75 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 43x135 mm
Wymiar wewnętrzny: 39x74 mm i 39x32 mm
2 kieszenie
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,66 0,63 0,60 0,57 negocjacja

możliwość wykonania górnej części - kolorowej (przykład na końcu katalogu)

ID112

ID111

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii

Cena sprzedaży (netto/szt)
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Wymiar zewnętrzny: 75x40 mm
Wymiar wewnętrzny: 74x39 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,54 0,51 0,49 0,47 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 135x185 mm
Wymiar wewnętrzny: 132x136 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,80 0,76 0,73 0,70 negocjacja

ID113

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID114

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 105x195 mm
Wymiar wewnętrzny: 103x100 mm i 103x61 mm
2 kieszenie
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
1,20 1,14 1,09 1,04 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 85x64 mm
Wymiar wewnętrzny: 83x60 mm Format A8

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,64 0,61 0,58 0,56 negocjacja

Identyfikator kieszonka etui z folii

możliwość wykonania górnej części - kolorowej (przykład na końcu katalogu)

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID116

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID115Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 262x200 mm
Wymiar wewnętrzny: 258x160 mm Format A5

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,60 1,52 1,46 1,39 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 118x186 mm
Wymiar wewnętrzny: 115x150 mm Format A6
częściowo wodoszczelna
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby100

100-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,50 1,43 1,36 1,30 negocjacja

ID118

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID117

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 118x186 mm
Wymiar wewnętrzny: 115x150 mm Format A6
zwykła
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,96 0,91 0,87 0,84 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 232x336 mm
Wymiar wewnętrzny: 228x301 mm Format A4
częściowo wodoszczelna
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby100

100-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

2,40 2,29 2,18 2,09 negocjacja

możliwość wykonania górnej części - kolorowej (przykład na końcu katalogu)

ID118A

Cena sprzedaży (netto/szt)

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii ID119
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Wymiar zewnętrzny: 232x336 mm
Wymiar wewnętrzny: 228x301 mm Format A4
zwykła
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
2,20 2,10 2,00 1,91 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 113x82 mm
Wymiar wewnętrzny: 110x62 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,62 0,59 0,56 0,54 negocjacja

ID119A

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID120

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 165x246 mm
Wymiar wewnętrzny: 162x217 mm Format A5
częściowo wodoszczelna
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby100

100-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,60 1,52 1,46 1,39 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 165x246 mm
Wymiar wewnętrzny: 162x217 mm Format A5
zwykła
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
1,32 1,26 1,20 1,15 negocjacja

ID121A

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID121

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 68x132 mm
Wymiar wewnętrzny: 65x100 mm
odpowiednik ID101A - w pionie
Zamówienie  musi obejmować wielokrotność liczby10

do 100 sztuk
101-500 

sztuk
501-1000 

sztuk
1001-2500 

sztuk
powyżej 2500 

sztuk
0,64 0,61 0,58 0,56 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 152x248mm
Wymiar wewnętrzny: 147x14 mm i 147x60 mm
2 kieszenie
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,16 1,11 1,06 1,01 negocjacja

ID122

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID123

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 54x153 mm
Wymiar wewnętrzny: 50x20 mm, 50x55 mm i 50x55 mm
3 kieszenie
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,74 0,71 0,67 0,64 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 67x114 mm
Wymiar wewnętrzny: 63x85 mm Format A8

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

0,64 0,61 0,58 0,56 negocjacja

Cena sprzedaży (netto/szt)

ID125

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

ID124Identyfikator kieszonka etui z folii
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Wymiar zewnętrzny: 76x183 mm
Wymiar wewnętrzny: 71x148 mm

Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,10 1,05 1,00 0,96 negocjacja

Wymiar zewnętrzny: 127x199 mm
Wymiar wewnętrzny: 122x55 mm i 122x140 mm
2 kieszenie
Zamówienie min. 200 sztuk i musi obejmować wielokrotność liczby100

200-300 
sztuk

301-500 
sztuk

501-1000 
sztuk

1001-2500 
sztuk

powyżej 2500 
sztuk

1,12 1,07 1,02 0,97 negocjacja

ID126

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii

ID127

Cena sprzedaży (netto/szt)

Identyfikator kieszonka etui z folii
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Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Opis sprzedawanych przedmiotów stanowi przedmiot praw autorskich i podlega ochronie zgodnie z ustawą z dn. 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 poz.93) oraz ochronie z 

ustawy z dn. 08.06.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr. 47 poz. 211).
Zabrania się kopiowania zdjęć oraz opisów (w całości lub w części) bez zgody właściciela firmy Morand. Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U.94 Nr 24 

poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz. 170) wykorzystywanie autorskich pomysłów, rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, fragmentów grafiki, tekstów, opisów w celach zarobkowych, bez 
zezwolenia autora jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich oraz podlega karze. 

Tabela rozmiarów / formatów

52 x 74 mm
74 x 105 mm
105 x 148 mm
148 x 210 mm

Przy zamówieniu bardzo dużej ilości identyfikatorów 
(ID102, ID109, ID112, ID118A) możliwość wykonania 

górnej części - kolorowej.

W przypadku zainteresowania tym produktem, prosimy o kontakt 
mailowy w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących 

dostępności oraz cen.

A8
A7
A6
A5
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