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 מחירון למוצרים נבחרים עם הדפסה
 

 קצת עלינו:
בניהולו של שמואל ברלין בעלת וותק ונסיון רב שנים בביצוע  "ברלין הדפסות ופתרונות שיווק"חברת 

 הדפסות ע"ג מגוון רחב של חומרים/מוצרים  בכל גודל הדפסה או מורכבות של הלוגו המודפס.
 , ולמתג את כל החברות ובעלי העסקים בארץ ובעולם במטרה לפרסם, לעצב 1955החברה נוסדה בשנת 

 ביצור ובהדפסה תוך שאיפה מתמדת למקצועיות, חדשנות ויצירתיות.
 

המתמחה בעיצוב, פיתוח מחלקת גרפיקה במעבר לניסיון הרב אותו צברנו במהלך השנים ייחודנו טמון 
אשר מאפשרים  ,והמובילים בתחום, במכונות בלעדיות, בציוד ובתנורי ייבוש מהטובים ותכנון ההדפסות

 ,לספק הדפסה איכותית ברמה גבוהה מאוד מבלי לפגוע באיכות המוצר ולאספקה מיידית
 תוך הקפדה על הליכי ביקורת איכות וטיב המוצר המסופק.

 

 יח' 50-100 יח' 40עד  תמונת מוצר מוצר

 חולצות טריקו/דרייפיט קצר 

 

 25₪צדדים  ₪2/  20צד אחד  ₪  25

 לצות טריקו ארוך חו

 

 35₪צדדים  ₪2/  30צד אחד  ₪  35

 חולצת פולו 

 

 28₪צדדים  ₪2/  30צד אחד  ₪ 30

  3/4אמריקאיות שרוול 

 

 35₪צדדים  ₪2/  30צד אחד  ₪ 35

 מעיל פליז חד צדדי 

 

65 ₪ 55 ₪ 

 מעיל סופטשל 

 

 95  ₪ 85₪ 

 סווצ'ר 

 

35 ₪ 30₪ 
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 יח' 50-100 יח' 40עד  תמונת מוצר מוצר

 קפוצון קנגרו 

 

 45 ₪ 40₪ 

 קפוצון רוכסן 

 

50 ₪ 45₪ 

 ג'קט פליז דו צדדי

 

 80  ₪ 70₪ 

 גופיות 

 

25 ₪ 22₪ 

 מכנס טרניג 

 

 45 ₪ 40₪ 

 דרייפיט( מכנס קצר )שורט

 

25 ₪ 24₪ 

 כובע מצחיה /בייסבול פשוט

 

15 ₪ 12₪ 

 כובע מטריה טמבל 

 

20 ₪ 18₪ 

 כובע רשת 

 

18 ₪ 15₪ 

 כובע פליז

 

18 ₪ 16₪ 

 חמצוואר חד צדדי/דו צדדי

 

20/15 ₪ 14-18₪ 

 בנדנות 

 

9 ₪ 8₪ 
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 יח' 50-100 יח' 40עד  תמונת מוצר מוצר

 צעיף 

 

15 ₪ 13₪ 

 תיק אלבד 

 

12  ₪ 10₪ 

 תיק שרוך כותנה

 

15  ₪ 12₪ 

 9.70לנו   KR256תיקי גב 

 

30 ₪ 25₪ 

  תיק שרוך ניילון

 

12   ₪ 10₪ 

 תיק כותנה 

 

15 ₪ 12₪ 

  80X110דגל 

 

40 ₪ 30₪ 

 140X70כותנה  מגבת רחצה

 

 ש"ח 23כמות גדולה יותר  ₪ 35

 130X70מגבת מקרופייבר 

 

 ש"ח 20כמות גדולה יותר  ₪  30

 כוסות טרמיות 

 

18 ₪ 16₪ 

 ספל מודפס פורצלן

 

20  ₪ 18₪ 

 צ'יסר 

 

 +גלופה6 +גלופה₪  8

 3031KRות דפרון מחבר

 

18  ₪ 16₪ 

  ליח' ₪  8  יח'  50עטים 

 יח'  500עטים 
 

 1.80₪ –עטים  1000 2.50
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  מחירון למטריות + הדפסה         

                                                                                                                          

 

 

 

 כמויות מכל מידה

 מוצר: ___________________________________     צבע:                               

4XL 2XL XL L M S 16 14 12 10 8 6 4 2 
              

 

 

 אינם כוללים מע"מ. המחירים ❖
 לארגז(₪  50המחיר אינו כולל משלוח )עלות משלוח ע"י חברת שליחויות  ❖
 בהעברה בנקאית בעת ההזמנה.תנאי תשלום:  ❖
 א גמר חשבון / תשלום באספקה.לללא תתבצע אספקת סחורה  ❖

 

 יח' 50-100 יח' 40עד  תמונת מוצר מוצר

 בקבוק נרוסטה 

 

24 ₪ 22₪ 

 בקבוק פלאסטיק פשוט

 

18 ₪ 16₪ 

 30X40 דגל רכב

 

20 ₪ 15 ₪ 

 אינץ 30 אינץ 27 אינץ 25 אינץ 23 אינץ 21 כמויות:
10-50 25 ₪ 30 ₪ 30 ₪  35 ₪ 40 ₪ 

50-100 22 ₪ 25 ₪ 25 ₪ 30 ₪ 35  ₪ 

 ₪  26 ₪ 24 ₪ 21 ₪ 20 ₪ 17 ומעלה 200

 

     

 עלות גלופה ₪  100תוספת של  –מטריות צבעוניות בכמות קטנה 
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