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FOLICO Tomasz Nowak 

Nadma ul. Pólko 7  

05-270 Marki 

Nr. kom. 601-267-142 

NIP: 113-010-41-87 

www.folico.pl 
 

 

OFERTA HANDLOWA 

Szanowni Państwo, 

Na rynku Polskim istniejemy od ponad 20 lat. Do tej pory współpracowało z nami ponad 200 firm.  

W oparciu o wieloletnie doświadczenie, a także możliwości modyfikacji właściwości  folii, jesteśmy  

w stanie skutecznie doradzić naszym klientom. W celu rozwiania ewentualnych wątpliwości dotyczących 

zastosowania naszego produktu w konkretnej aplikacji, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu. Poniżej 

przedstawiona jest nasza aktualna oferta. 

 

 PARAMETRY FOLII  

LP Folia PCV Szerokość Grubość Cena 

1. Zwijana na: 
- gilzy/rolki- średnica78 mm  

 

 

400 – 850 mm 

 

0,16 – 0,7 mm 

 

Cena zamówienia ustalana jest 

każdorazowo indywidualnie ze 

względu na ilość wpływających na nią 

czynników. Jeżeli są państwo 

zainteresowani ceną własnego 

zamówienia prosimy o wypełnienie 

zapytania przez klikniecie strzałki 
powyżej. 

2. Zwijana bez gilz  

Materiał zwinięty  w  rolkę  
z otworem o średnicy 
wewnętrznej : 
-80 mm  

-160mm  - Folia po rozwinięciu 
ma mniejszą pamięć materiału 
(jest bardziej płaska) 

 

400 – 850 mm 

 

0,16 – 0,7 mm 

3. Cięta na pasy  
Folia jest zwijana na gilzy 

Min. 100mm 0,16 – 0,7 mm 

WARIANTY KOLORÓW 

Kolor jednolity  
według palety barw RAL 

Folia mazana 
Kolor dominujący stanowi wybrany z palety barw RAL kolor, folia pokryta 

jest ponadto podłużnymi smugami na całej swej długości o kolorze 
wybranym przez klienta. 

Zapytaj o cenę online 

http://goo.gl/forms/fz0Hi7ThQN
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USŁUGI DODATKOWE 

LP Rodzaj usługi Opis 

1. Przerób granulatu  Oferujemy możliwość przetworzenia dostarczonego przez klienta oryginalnego 

surowca w postaci granulatu na folię PCV. 

2. Przerób surowca 

poprodukcyjnego 

Oferujemy możliwość wtórnego przetworzenia czystego poprodukcyjnego PVC 

(pozostałości po wyciętych elementach) w postaci ścinków, ramek, źle 

wytłoczonych elementów na folię . 

 

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY 

Warunki przyjęcia zamówienia: 

 Na każde zamówienie wystawiana jest faktura pro forma na 30 % jego wartości 

 przy zamówieniu do 100 kg wymagana przedpłata 100 % wartości 

 Moment zaksięgowania kwoty lub przesłania potwierdzenia o wpłacie na  adres e-mail folico@wp.pl 

rozpoczyna procedurę realizacji zamówienia  

Czas realizacji: 

 Standardowy czas oczekiwania na zamówioną folię wynosi do 10 dni roboczych liczonych od dnia, w 

którym zaksięgowana zostanie przedpłata. W indywidualnych przypadkach czas realizacji może ulec 

wydłużeniu, o czym poinformujemy przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. 

Odbiór osobisty/ wysyłka 

 Po realizacji zamówienia towar będzie możliwy do odbioru pod adresem :  

Nadma ul. Pólko 7, 05-270 Marki 

 Organizację oraz koszty transportu zleca i pokrywa kupujący. 

 Wysyłka folii kurierem jest możliwa po przesłaniu potwierdzenia o wpłacie na  adres e-mail 

folico@wp.pl lub zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym. 

 W przypadku odbioru osobistego możliwość dopłaty  w formie gotówkowej. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Tomasz Nowak 
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