
  Wszystkie ceny w cenniku są cenami 
w PLN netto. Do cen należy doliczyć 23% VAT. Integralną częścią ni-
niejszej oferty są „Ogólne warunki sprzedaży” zamieszczone na
www.tuplex.pl lub dostępne w Działach Sprzedaży Tuplex .  

Tuplex  zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów. Niniejszy
cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.
Parametry techniczne podane są zgodnie z aktualnymi danymi kata-
logowymi producentów i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego po-
wiadomienia.

CENNIK
2022

Cennik ważny od 01.05.2022.



 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

59
Cennik ważny od 01.05.2022 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie
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Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od  01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy67Objaśnienie symboli

REK LAMA

Typ Gram.
(g/m2) Opis Szerokość

(m)
Nawój

(m)
Cena

(pln/m2)

FRONTLIT

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX 
LIGHT H7300-5501 

170 zadruk: sublimacja, latex, UV , do prezentacji in-door.
Certy kat niepalności  DIN4102 B1 i NF P92 – 503 M1.

3,20/5,05 17,50

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
PREMIUM H7335-5501 220

HEYTEX DIGITEX SUPERIOR
H7835-5296

340

Tkanina poliestrowa typu frontlit - "canvas", zadruk

do prezentacji in-door. Certy kat niepalności DIN4102 B1
i NF P92 – 503 M1.

                                     50 47,90

BACKLIT

HEYTEX DIGITEX HEYLUX
H7806  0402

210

Tkanina poliestrowa  - typu backlit, powlekana akrylem,
dedykowana na lica kasetonów do podświetlenia od
tyłu, zadruk jednostronny, zadruk: latex, solwent,

Certy kat niepalności  DIN4102 B1.
1,6 / 3,2 / 5,0 50 34,90

BLOCKOUT

HEYTEX DIGITEX OPAQUE
H7880-0026

320
Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk dwustronny,
zadruk: solwent, latex, UV, do prezentacji in-door.
Certy kat niepalności DIN4102 B1 

3,1   50 62,90

TEKSTYLIA SUFITOWE , ŚCIENNE

HEYTEX CEILSTAR  
H7401 5290

290

Tkanina poliestrowa, powlekana PU, czysta biel 
dedykowana pod zadruk UV, latex i solvent. Doskonała 

do wewnątrz w biurach, hotelach, barach, POS a także
prywatnych domach- w pokojach dziecięcych, salonach
i kuchniach. Dzięki odporności na wilgotność, można 
stosować ten materiał również w budynkach z basenem
i w halach sportowych. Materiał jest grzyboodporny.

3,20 / 4,20 / 5,00 50 39,90

TKANINY POLIESTROWE DO ZADRUKU SUBLIMACYJNEGO,
SOLWENTOWEGO, LATEX, UV 

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
H7304-5501 

215
Tkanina poliestrowa typu frontlit,zadruk jednostronny,
zadruk: sublimacja, latex, UV , do prezentacji in-door.
Certy kat niepalności  DIN4102 B1 i NF P92 – 503 M1.

1,06/1,37/1,60/2,52/3,20 50 / 100

Lekka tkanina poliestrowa typu frontlit, zadruk jednostronny
50

5,05 50 / 100

Tkanina poliestrowa typu frontlit, gładka i aksamitna struktura
powierzchni tekstylnej, teksturowana strona tylna, bardzo
wysoka odporność na zginanie, zadruk: sublimacja, latex, UV, 3,2 / 5,05 24,50

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
DISPLAY PLUS H7313-0295 235

Tkanina poliestrowa typu frontlit, powlekana PUR zadruk
jednostronny, zadruk: solvent, UV, latex do prezentacji 3,2 / 5,00 29,90

3,2 / 5,0

EN13501 z B - s1 d0.

19,90

HEYTEX DIGITEX LUXOR
H7810-5401 155 100 39,90

Tkanina poliestrowa - typu backlit, dedykowana na lica 
kasetonów do podświetlenia od tyłu, zadruk jednostronny,

3,20 / 5,0 

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
NIGHTFEVER H7385-5975 280 3,2 / 5,05  50 39,90

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
OPAQUE H7380-0975 285

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, czarny tył. 
 Zadruk: sublimacja bezpośrednia, latex, UV, do prezentacji in-door.
Certy kat niepalności DIN4102 B1 i NF P92 – 503 M1.

3,2 / 5,0  50 47,90

HEYTEX DIGITEX DECOFLEX
WHITENIGHT H7390-5126 365 3,2 / 5,05  50 54,90

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, czarny tył. 
Zadruk: sublimacja, latex, UV, do prezentacji in-door.

Tkanina poliestrowa typu blockout, zadruk jednostronny, biały tył. 
Zadruk: sublimacja bezpośrednia, do prezentacji in-door.

zadruk: latex, UV, do prezentacji in-door. 
Certy�kat niepalnośći DIN4102B1



 
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

60
Cennik ważny od 01.05.2022 

Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowyObjaśnienie symboli

R E K L A M A
REK LAMA

  
   

        
polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

63
Cennik ważny od 27.04.2020

polecamy
nowość

produkt na zamówienie
brak produktu w ofercie

Produkty bez dodatkowych oznaczeń znajdują sie w stałej ofercie

Cennik ważny od 01.02.2020
Ceny netto w pln. Do cen należy doliczyć 23% VAT.
Ogólne warunki sprzedaży na www.tuplex.pl

Zapytaj sprzedawcę o system rabatowy68Objaśnienie symboli

REK LAMA

Typ Gram.
(g/m2) Opis Szerokość

(m)
Nawój

(m)
Cena

(pln/m2)

FLAGI

TUTEX FLAGA 
POLIESTROWA 

110
Dzianina poliestrowa typu aga, zadruk: sublimacja
bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door,
krótkookresowe out-door. Certy kat niepalności.

1,37 / 1,55 / 1,83 / 
2,53 / 3,20 100* 5,95

TUTEX FLAGA POLIESTROWA
TYPU „MESH” 

115
Dzianina poliestrowa typu aga, zadruk: sublimacja
bezpośrednia i transferowa, do prezentacji in-door,
krótkookresowe out-door. Certy kat niepalności.

1,55 / 1,83 100* 6,25

TKANINY POLIESTROWE DO ZADRUKU SUBLIMACYJNEGO,
SOLWENTOWEGO, LATEX, UV 

* - dostępne nawoje: 90 m, 95 m, 100 m, 105 m, 110 m.

TKANINY CANVAS DO ZADRUKU 

Typ Gram.
(g/m2) Opis Szerokość Nawój

(m)
Cena

(pln/m2)

TUPRINT Canvas PET 230

Wysokiej jakości tkanina poliestrowa w kolorze białym, połysk, mat
dodatkowo specjalnie powleczona, aby umożliwić druk cyfrowy
(eco-solvent, solvent, latex, UV). Materiał idealny do druku
reprodukcji i innych wydruków artystycznych.

1,07 / 1,27 /
1,52 18 10,95

TUPRINT Canvas ART 
Cotton 

300

Najwyższej jakości tkanina bawełniana w kolorze żółtym, połysk,
dodatkowo specjalnie powleczona, aby umożliwić druk cyfrowy
(eco-solvent, solvent, latex, UV). Materiał przeznaczony do wydruku
najwyższej jakości reprodukcji, zdjęć i innych wydruków
artystycznych.

1,07 / 1,27 /
1,52 18 19,95

TUPRINT Canvas PET 
Cotton 

350

Najwyższej jakości tkanina poliestrowo - bawełniana w kolorze
żółtym, połysk, dodatkowo specjalnie powleczona, aby umożliwić
druk cyfrowy (eco-solvent, solvent, latex, UV). Materiał
przeznaczony do wydruku najwyższej jakości reprodukcji, zdjęć i
innych wydruków artystycznych.

1,07 / 1,27 /
1,52 18 21,95

HEYTEX SOFT PLUS
H6803- 0292 350 Tkanina typu „canvas” , powlekana PCV, zadruk: UV/ latex/ solwent

do prezentacji in-door. Certy kat niepalności DIN4102 B1. 3,2 / 5,0 50 39,90


