
Reklama dla
BIUR
NIERUCHOMOŚCI

Wszystko czego potrzebujesz.
W jednym miejscu.
Bez pracy grafika.



Zapraszamy do skorzystania z grupy produktów 
przygotowanych specjalnie dla branży nieruchomości. 
Znajdziesz w niej zarówno klasyczne produkty drukowane 
jak banery czy wizytówki, ale i również okna 3D oraz gadżety. 

Ponadto w każdym produkcie znajdziesz szablony kreatora online, dzięki którym samodzielnie 
sporządzisz projekt wgrywając logo i uzupełniając treść. Jeśli posiadasz własne projekty 
graficzne to oczywiście możesz je za każdym razem wgrywać do zamówienia, jednakże 
mamy dla Ciebie lepsze rozwiązanie!

DLACZEGO POWINIENEŚ ZAMAWIAĆ
W DRUKARNI ONLINE? 

Coraz szybsze tempo życia zmusza nas do szukania rozwiązań, które pomogłyby nam 
w znacznym stopniu zaoszczędzić czas i skupić się na rzeczach naprawdę ważnych. 
Główną ideą drukarni online jest możliwość ofiarowania użytkownikowi autonomiczności, 
dzięki której on sam w łatwy i intuicyjny sposób dokona zamówienia.
Idea jak najbardziej słuszna, ponieważ oszczędzając czas, oszczędzamy również pieniądze. 
Twoje pieniądze.
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JAKIE SĄ KORZYŚCI?

Oszczędź czas
Zamawiaj szybko i wygodnie dzięki 
automatycznemu systemowi drukar-
ni online. 

Kontroluj zamówienie
Kontroluj nie tylko statusy zamówień 
czy przesyłki, ale również subkonta 
pracowników i ich faktury.

Oszczędź pieniądze
Jeśli oszczędzamy czas to i również 
pieniądze, dzięki czemu możemy 
zaproponować niższe ceny.

Profesjonalna obsługa
Masz dylemat odnośnie produktu?
A może masz problem z plikami do 
druku? Jesteśmy tu dla Ciebie!

3



dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Idealne rozwiązanie 
dla firm szukających 
nietypowych rozwią-
zań zaprezentowania 
obiektu
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Rodzaj reklamy przeznaczony szczególnie do przedstawienia nieruchomości na sprzedaż lub wynajem. Nietypowy nośnik 
reklamy przykuwajacy uwagę przez kształt 3D. Możliwość montowania skrzydła zarówno na szybie jak i na elementach 
budynku. Idealne rozwiązanie dla osób szukających nietypowych rozwiązań, aby zaprezentować obiekt, który nie ma 
możliwosci wywieszenia baneru czy przyklejenia naklejki. Do montażu nie trzeba używać podnośnika czy drabiny lub 
specjalnych stelaży do prezentacji. Samodzielnie szybko i prosto można zamontować to w oknie danego budynku. 

Specyfikacja techniczna

Okna 3D Czas realizacji 
4 dni robocze

Nazwa Skrzydło na okno 3D

Medium Polipropylen kanalikowy 3 mm

Format 1300 x 645 mm

Opis
Płyta z polipropylenu kanalikowego jest bardzo lekka oraz niezwykle elastyczna. Swoją strukturą 
przypomina tekturę w wersji falistej jednak jest odporna na warunki atmosferyczne. Idealne 
podłoże do seryjnych nadruków. Produkt odpowiedni do transportu w wersji płaskiej rozłożonej.

Przeznaczenie Druk wielkoformatowy outdoor/indor np. na okna, ramy okienne, drzwi, ściany budynków.

Technologia 
znakowania Druk UV

Więcej na

Dodatki

Taśma samoprzylepna
Szerokość 2,5 cm, nawój 50 m

Skrobak
do demontażu taśmy
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Prosty i efektowny 
sposób 
zaprezentowania 
nieruchomości lub 
działki

FlagaProsty
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Rodzaj reklamy przeznaczony szczególnie do oznakowania działek i posesji przy uwględnieniu sprzedaży lub wynajemu. 
Nietypowy nośnik reklamy przykuwajacy uwagę przez kształt 3D. Możliwość montowania zarówno na słupku aluminiowym, 
jak i drewnianym. Możliwość wbicia w różne podłoża co daje nam swobodę wielokrotnego użytku. Łatwy jest montaż i 
demontaż, a cała konstrukcja jest lekka i mobilna. Świetnie sprawdzi się podczas prezentacji posiadłosci lub jako stała 
reklama przy sprzedaży dużej ilości działek.

Specyfikacja techniczna

Słupek 3D flaga lub prosty

Nazwa Słupek 3D

Medium Polipropylen kanalikowy 3 mm

Format 1300 x 645 mm

Opis
Płyta z polipropylenu kanalikowego jest bardzo lekka oraz niezwykle elastyczna. Swoją strukturą 
przypomina tekturę w wersji falistej jednak jest odporna na warunki atmosferyczne. Idealne pod-
łoże do seryjnych nadruków. Produkt odpowiedni do transportu w wersji plaskiej rozłożonej.

Przeznaczenie Druk wielkoformatowy outdoor/indor np. przed budynek lub na działce

Słupek Słupek aluminiowy 2000 mm (profil 40 x 40 x 2 mm). W zestawie z śrubkami (4 szt.) i szablonem 
do wkręcenia.

Czas realizacji 
4 dni robocze

Więcej na

Dodatki

Słupek aluminiowy
Wysokość 2000 mm

Taśma samoprzylepna
Szerokość 2,5 cm, nawój 50 m
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Baner Blockout
nie przepuszcza światła

Baner Standard

Baner Ekonomiczny Siatka Mesh
dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Do zastosowania na 
wielu powierzchniach 
ekspozycyjnych
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Opaski zaciskowe
20 lub 30 cm

Obcinaczki
do opasek zaciskowych

Baner jest najlepszą i najtańszą formą tak dużej prezentacji przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Szczególnie 
jest przeznaczony do ekspozycji na zewnątrz. Świetnie się sprawdza jako wskazanie lokalizacji dla interesującej nas 
nieruchomości.
Baner jest przykładem reklamy, którą można umieścić praktycznie wszędzie (ściany budynków, płoty, rusztowania). 
W zależności od Twoich potrzeb, możesz wybrać jego rozmiar oraz rodzaj wykończenia (z oczkami lub bez). Łatwy w 
transporcie oraz montażu, idealnie sprawdzi się do wielokrotnego użytku, zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi prosty i czytelny 
przekaz reklamowy. Solidne wykonanie baneru oraz wysoka jakość druku czynią go produktem wyjątkowym. 

Specyfikacja techniczna

Dodatki

Banery

Nazwa Baner Blockout, Baner Standard, Baner Ekonomiczny, Siatka Mesh

Kategoria Druk wielkoformatowy (outdoor)

Opis Idealnie nadaje się do ekspozycji treści na zewnątrz, materiał bardzo wytrzymały. Możliwość wy-
syłki zwinięte w rulon lub złożenie w kostkę.

Przeznaczenie Druk wielkoformatowy outdoor/indor np. na okna, ramy okienne, drzwi, ściany budynków.

Technologia 
znakowania Latex / Solvent / UV

Czas realizacji 
2-4 dni robocze

Więcej na

9



dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Ponadczasowy 
produkt, niezbędny 
dla każdego 
przedstawiciela 
nieruchomości
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Wizytówka to atrybut niezbędny dla każdego przedstawiciela nieruchomości. Jest to swoisty identyfikator osoby zajmującej 
się sprzedażą i wynajmem mieszkań czy domów. Nietuzinkowy projekt oraz forma przedstawienia wizytówki na długo 
pozostają w pamięci kupujących czy wynajmoujących. 
Poprzez wizytówkę określasz swoją obecność i pozycję podczas transakcji. Jest to produkt ponadczasowy i konieczny w 
przypadku kontaktu bezpośredniego.

Specyfikacja techniczna

Wizytówki Czas realizacji 
0-3 dni robocze

Nazwa Wizytówki

Medium Papier kredowy 350 g

Format 90 x 50 mm, 85 x 55 mm, 65 x 65 mm

Opis Wizytówki są niezbędnym narzędziem w komunikacji biznesowej. Kieszonkowa forma potrzebna 
jest do przekazania danych o osobie czy firmie.

Przeznaczenie Przekazanie kontaktu w formie papierowej.

Technologia 
znakowania Druk offset / cyfrowy

Więcej na
Wizytownik
Aluminium i ekoskóra

Stojak na wizytówki
Plexi
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Świetnie się 
sprawdzi podczas 
prezentacji 
mieszkania oraz 
rozmów z Klientem
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Roll-up jest świetnym mobilnym nośnikiem rekalmy, który świetnie sprawdzi się przy prezentacji mieszkania czy domu. 
Jest to też dobry produkt do ekspozycji biurze nieruchomości. Szeroko wybór kaset oraz dostępnych szerokości pozwoli 
prezentować rożnego rozaju treści. Roll-up jest wsparciem podczas osobistych rozmów z Klientem czy Kontrahentem. 
Cały produkt zapakowany jest z wygodną torbę do łatwego zapakowania i transportu. Dodatkowo torba chroni produkt 
podczas pzrechowywania go do czasu następnej prezentacji.

Specyfikacja techniczna

Roll-up Czas realizacji 
1 dzień roboczy

Nazwa Roll-up

Kategoria Druk wielkoformatowy (outdoor)

Medium Papier kredowy 350 g

Formaty 850 x 2000 mm, 1000 x 2000 mm, 1200 x 2000 mm, 1500 x 2000 mm, 2000 x 2000 mm

Opis

W skład roll-up’u wchodzą stelaż (kaseta maskująca) oraz wydruk wykonany na banerze blockout 
o gramaturze 420 g/m2. Baner posiada umieszczoną wewnątrz szarą warstwę blokującą, która 
zapobiega prześwitywaniu. Materiał jest trwały i wytrzymały, zapewnia najwyższą jakość druku 
oraz charakteryzuje się satynowym wykończeniem. Film Blockout w gramaturze 210 g/m2 różni 
się od standardowego tym, że jest cieńszy oraz stwarza wrażenie bardziej ekskluzywnego. W celu 
wymiany grafiki na nową istnieje możliwość zakup samego wydruku.

Przeznaczenie Mobilna prezentacja reklamy, rozwiązania tymczasowe (konferencje, targi, szkolenia)

Technologia 
znakowania druk lateksowy

Więcej na

NOWOŚĆ!
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Konieczna podczas 
przekazywania 
dokumentów, jest 
istotnym elementem 
identyfikacji firmy
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Teczka jest bardzo ważnym narzędziem przy finalizacji sprzeadży lub wynajmu nieruchomości. Potrzebna jest przy 
przekazaniu dokumentów dla zainteresowanego wraz z zaznaczeniem firmy, pełnymi jej danymi i utrwaleniem wizerunku 
logo. Produkt ten świadczy o jakości biura nieruchomości. Jest produktem wspomagajacym wizerunek i wyniki. Pomaga 
w trwałej identyfikacji firmy. W przypadku teczki standardowej możliwość jest zamówienia od 10 sztuk, co daje możliwość 
zamawiania małych ilości w różnych projektach, np. dla każdego pośrednika w nieruchomościach.

Specyfikacja techniczna

Teczki ofertowe Czas realizacji 
4 dni robocze

Nazwa

Teczki ekonomiczne
Teczki standardowe
Teczki standardowe A5
Teczki premium

Medium Papier kredowy

Formaty A4, A5

Opis Teczka jest produktem do zapakowania dokumentów, umów czy wniosków. Niezbędny produkt 
do eleganckiej identyfikacji firmy.

Technologia 
znakowania Druk offsetowy

Więcej na
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Niezbędnik każdego 
biura nieruchomości 
przy podpisywaniu 
umów oraz innych 
dokumentów
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Pieczątka to najbardziej popularne medium wykorzystywane do prezentacji firmy lub rozprzestrzeniania podstawowych 
informacji o niej, zarówno w formie tekstowej jak i graficznej. Jest ważnym narzędziem każdego pośrednika nieruchomości. 
Potrzebna jest przy podpisywaniu umów sprzedaży lub wynajmu. Ślad pieczątki pozostanie w dokumentach dla możliwości 
szybkiej identyfikacji firmy czy osoby.

Specyfikacja techniczna

Pieczątki Czas realizacji 
1 dzień roboczy

Nazwa

Pieczątki automatyczne
Pieczątki datownik
Pieczątki numeratory
Pieczatki kieszonkowe

Opis Prezentacja danych firmowych, treści tekstowych oraz graficznych.

Technologia 
znakowania Laser

Więcej na
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Polecamy jako 
gadżet do każdej 
udanej transakcji!
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Brelok jest sprawdzonym gadżetem reklamowym o stosunkowo niskiej cenie. W wersji z zapięciem do kluczy jest trwałą i 
często oglądaną reklamą w przypadku, gdy jest oznakowany. Grawer laserem jest najszybszą i najtańszą formą znakowania 
szczególnie niskich nakładów przez co można zamówić ich dowolną ilość. Brelok jest miłym upominkiem, który pozwoli 
zawsze pamiętać o sprawdzonym pośredniku w nabytej nieruchomości. Polecamy jako gadżet do każdej udanej transakcji.

Specyfikacja techniczna

Brelok z grawerem Czas realizacji 
2 dni robocze

Nazwa Metalowy brelok do kluczy

Wymiary 10,3 x 3,5 x 0,6 cm

Opis Metalowy brelok do kluczy z zawieszką w kształcie domku, umieszczoną na łańcuszku. Produkt 
zapakowany w pudełko ozdobne. Logotyp można umieścić bezpośrednio na produkcie.

Technologia 
znakowania Grawer laserem

Więcej na
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Idealna nie tylko na 
event, ale również 
przed siedzibę firmy 
czy nieruchomość
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Flagi typu winder to top produkt w kategorii outdoor. Idealne nie tylko na event, ale również przed siedzibę firmy czy 
nieruchomość.
Ich lekkość i wytrzymałość ułatwia transpot, jak i montaż.

Podstawa płaska Krzyżak wewnętrzny Krzyżak zewnętrzny

Specyfikacja techniczna

Flagi Czas realizacji 
6 dni roboczych

Nazwa Flaga typu winder

Medium Poliester - 115 g

Opis Jedno lub dwuwarstwowe, wykonane z poliestru (115 g) lub 2 warstw Decor (205 g) i przekładki 
blockout pomiędzy nimi. W 100% zadrukowalne sublimacją, w CMYKu.

Więcej na

260x60 260x60 260x60 215x60 270x75

310x60 310x60 310x60 280x90 330x75

410x80 410x80 410x80 360x110 430x75

520x80 520x80 520x80 470x110

S

M

L

XL

A B C D R

Kolec Wkrętak Kontener
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

W sam raz do 
podania podczas 
negocjacji przy kawie 
czy herbacie
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Słodka krówka jest najczęściej wykorzystywanym gadżetem reklamowym w biurach, gdzie przyjmuje się petentów oraz na 
wszelkiego rodzaju eventach. Ustalenia oraz negocjacie przy sprzedaży i wynajmie nieruchomości wielokrotnie są bardzo 
długie, dlatego jest to bardzo dobry pomysł podania słodyczy do kawy czy herbaty. Świeża krówka jest ciągnąca w całej 
objętości, natomiast upływ czasu powoduje krystalizację cukru i krówka robi się krucha.

Specyfikacja techniczna

Krówki reklamowe Czas realizacji 
10 dni roboczych

Nazwa Krówki reklamowe

Medium Papier kredowy oraz ochronna podkładka parafinowa

Wymiary 76 x 76 mm

Składniki Cukier, syrop glukozowy, mleko odtłuszczone w proszku (15%), tłuszcz palmowy, masło (z mleka). 
Bez konserwantów. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu.

Ilość krówek 
w 1kg 70 szt sztuk (+/- 3 sztuki)

Data 
przydatności 
do spożycia

6 miesięcy

Kraj produkcji Polska

Więcej na
Zapytaj o pudełka i woreczki
W ofercie wiele typów opakowań
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Subtelna forma 
reklamy, która może 
trwale zaznaczyć 
się w świadomości 
Klienta
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Dlugopis z grawerem jest subtelną i przydatną formą prezentacji firmy. Dzięki oznakowaniu produktu codziennego użytku 
logo czy nazwa firmy może trwale zaznaczyć się w świadomości użytkowanika. Dodatkowo grawer na produktach jest 
bardzo trwałą formą znakowania przedmiotów. Występuje możliwość znakowania jednostronnego i dwustronnego.

Zapytaj o inny model
W ofercie ponad 100 wzorów

Specyfikacja techniczna

Długopis z grawerem Czas realizacji 
4 dni robocze

Więcej na

Nazwa Długopis z grawerem

Materiał Metal

Obszar 
graweru 50 x 5 mm

Opis
Metalowy długopis o metalizowanej chromowanej powierzchni. Długopis automatyczny z 3 ringa-
mi i niebieskim wkładem. Logo grawerujemy na powierzchni długopisu. Ze względu na technikę 
uzyskiwania koloru (anodyzacja) w ramach jedej partii mogą wystąpić niewielkie różnice odcieni.

Technologia 
znakowania Grawer
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Wydruki na papierze 
firmowym podnoszą 
prestiż Twojej 
działalności
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Papier firmowy to kolejne kluczowe narzędzie wykorzystywane do budowania wizerunku marki lub firmy. Świetnie sprawdzi 
się w branży nieruchomości jako podkład do ofert, faktur czy innych dokumentów. Wydruki na papierze firmowym 
podnoszą prestiż Twojej działalności, utrwalają jej spójny image oraz w bardzo subtelny sposób przyczyniają się do 
rozpowszechniania treści reklamowych. Papier firmowy zazwyczaj zawiera dane firmy, logo czy informacje o pracowniku 
sporządzajacym dokument. Dzięki niemu nie zapomnisz o niezbędnych danych Twojego biura nieruchomości. 

Specyfikacja techniczna

Papiery firmowe Czas realizacji 
1 dzień roboczy

Więcej na

Nazwa Papier firmowy

Papier Preprint offset - 90 g

Formaty DL (99 x 210 mm), A5 (148 x 210 mm), A4 (210 x 297 mm)

Opis

Papier firmowy to kolejne kluczowe narzędzie wykorzystywane do budowania wizerunku marki 
lub firmy. Świetnie sprawdzi się w branży nieruchomości jako podkład do ofert, faktur czy innych 
dokumentów. Wydruki na papierze firmowym podnoszą prestiż Twojej działalności, utrwalają jej 
spójny image oraz w bardzo subtelny sposób przyczyniają się do rozpowszechniania treści rekla-
mowych. 

Technologia 
druku Druk offsetowy
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dostępny

KREATOR ONLINE

TWOJE PROJEKTY
w kreatorze online+

Segregator jest 
idealnym narzędziem 
do utrzymywania 
porządku dokumentach
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Segregator z nadrukiem indywidualnym może posłużyć jako organizer na dokumenty firmowe w biurze nieruchomości. 
Jest to idealne rozwiązanie, aby mieć posegregowane i ułożone dokumenty związane z daną nieruchomością. Segregatory 
posiadają mechanizmy ringowe różnego typu (szczegóły w specyfikacji). Szerokość grzbietu można dostosować w 
zależności od potrzeb. Oferujemy również dodatkowe wyposażenie takie jak kieszonka na wizytówkę, kieszonka trójkątna 
lub kółko grzbietowe.

Specyfikacja techniczna

Segregatory Czas realizacji 
12 dni roboczych

Więcej na

Nazwa Segregatory

Papier Kreda błysk - 130 g, tektura - 2,25 mm

Format A4 (210 x 297 mm)

Opis
Segregator z nadrukiem indywidualnym może posłużyć jako organizer na dokumenty firmowe w 
biurze nieruchomości. Jest to idealne rozwiazanie, aby mieć posegregowane i ułożone dokumenty 
związane z daną nieruchomością. 

Wyposażenie 
dodatkowe Kieszonka na wizytówkę, kieszonka trójkątna, kółko grzbietowe

Mechanizmy
Mechanizm 2-ringowy typu R16, Mechanizm 2-ringowy typu D30, Mechanizm 2-ringowy typu D40, 
Mechanizm 4-ringowy typu R16, Mechanizm 4-ringowy typu D30, Mechanizm 4-ringowy typu D40, 
Mechanizm dzwigniowy typu F75
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POZNAJ ZALETY DRUKU W K2PRINT.PL

Oszczędź czas
Zamawiaj szybko i wygodnie dzięki 
automatycznemu systemowi drukar-
ni online. 

Kontroluj zamówienie
Kontroluj nie tylko statusy zamówień 
czy przesyłki, ale również subkonta 
pracowników i ich faktury.

Oszczędź pieniądze
Jeśli oszczędzamy czas to i również 
pieniądze, dzięki czemu możemy 
zaproponować niższe ceny.

Profesjonalna obsługa
Masz dylemat odnośnie produktu?
A może masz problem z plikami do 
druku? Jesteśmy tu dla Ciebie!
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OSZCZĘDŹ CZAS I PIENIĄDZE
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DAJ ODPOCZĄĆ GRAFIKOWI
Prześlij nam swoje projekty, a dodamy je do kreatora online 
i będziesz mógł samodzielnie edytować swój projekt bez 
udziału grafika!

Jak zamówić produkt? Są trzy możliwości:

1. WGRAJ SWÓJ PLIK
Upewnij się, że masz poprawnie przygotowany do druku plik i wgraj go do zamówienia

2. SKORZYSTAJ Z GOTOWYCH SZABLONÓW KREATORA ONLINE
Przejdź do produktu, po wybraniu konfiguracji kliknij w przycisk Wybierz Szablon i wypełnij dane w projekcie, 
a następnie kontynuuj zamówienie

3. DODAMY TWOJE PROJEKTY DO KREATORA ONLINE
• Wybierz produkty, które Cię interesują. Wybierz również dokładne parametry każdego z produktów, jeśli 

chcesz, aby produkty te były skrojone na miarę. Utworzymy dla Ciebie całą grupę Twoich produktów, udostępnioną 
tylko Tobie i Twoim pracownikom. Dzięki temu unikniesz błędnie złożonego zamówienia.

• Prześlij nam swoje projekty. Ponadto wskaż pola, które mają być edytowalne, a które zablokowane. Jeśli projekt 
zawiera niestandardowe czcionki, również je prześlij, wraz z licencjami. Służymy również pomocą w przygotowaniu 
projektów od podstaw. Prześlij wytyczne na: kontakt@k2print.pl

• Ciesz się Twoją grupą produktów i kreatorem online z własnymi projektami. Pozostajemy do dyspozycji 
w kwestii pomocy jak i rozwijania grupy produktów. Zawsze będziesz mieć dostęp do standardowych produktów.
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Jak działa kreator online?

Takie to proste
1. Wybierz produkt
2. Wpisz tekst
3. Wgraj logo 
4. Zamów!
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Wybrane funkcjonalności drukarni online

Subkonta dla Twojego zespołu
Nadaj uprawnienia pracownikom

Dodaj subkonta dla swoich pracowników, nadaj im odpowiednie 
uprawnienia i korzystaj z możliwości. Niech handlowiec składa 
zamówienia, a grafik dodaje pliki do druku. Ponadto doładuj 
saldo raz, a cały Twój zespół będzie mógł z niego korzystać. Z kolei 
administrator posiada kontrolę nad wszystkim - zamówienia, 
faktury, pliki.
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Saldo
Oszczędność czasu

Doładuj konto raz i korzystaj z całym zespołem. 
Saldo jest przypisywane do głównego konta, 
dzięki czemu wszystkie subkonta Twoich 
pracowników korzystają z jednego salda.
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Chmura plików
Przechowuj u nas pliki do druku

Dzięki repozytorium plików masz możliwość 
w każdym momencie dodania plików , a następnie 
korzystania z nich na etapie składania zamówienia. 
Ponadto każdy projekt utworzony z pomocą 
naszego kreatora online trafia również w to 
miejsce, dzięki czemu możesz pobrać lub zamówić 
ponownie utworzony przez siebie projekt.

+
Możliwość zwiększenia 

pojemności chmury 
z pomocą kilku pakietów 
w formacie miesięcznym 

lub rocznym
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Generator ofert
Kompletne narzędzie do tworzenia i zarządzania ofertami

Potrzebujesz przedstawić ofertę swojemu szefowi lub klientowi w elegancki i profesjonalny 
sposób? W każdym produkcie po prawej znajdziesz przycisk dodający daną pozycję do 
wskazanej oferty. Ponadto możesz dodawać własne pozycje, spoza naszego sklepu, nakładać 
własną marżę, dodać własne logo, kontakt, zmodyfikować koszty wysyłki i wiele innych!

PDF
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K2 Print to nie tylko produkty dla nieruchomości
Jako drukarnia online posiadamy całą gamę produktów.
W jednym miejscu znajdziesz wszystko czego potrzebujesz!
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...i wiele innych!
Wszelkie prawa zastrzeżone. Katalog nie stanowi oferty w rozumieniu Art. 66 KC lecz zaproszenie ro rozpoczęcia negocjacji w celu rozpoczęcia współpracy.
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NAPISZ DO NAS
kontakt@k2print.pl

ZADZWOŃ
690 00 90 99

ZAMÓW
k2print.pl/dlanieruchomosci


