
OFERTA MAJTEK 
PERSONALIZOWANYCH



STWÓRZ SWOJE 
WŁASNE MAJTKI

„Świata nie zmienisz, ale majtki już możesz!”

Teraz każdy ma możliwość stwoprzenia swojej własnej serii belizny:
 
 1. Majtki czarne bambusowe ze spersonalizowaną gumą (od 1 szt.)
 2. Majtki jednokolorowe bawełniane ze spersonalizowaną gumą (od 5 szt.)
 3. Majtki bawełniane z własnym wzorem materiału oraz spersonalizowaną gumą. (od 50 szt.)
 4. Majtki bawełniane w nasze dostępne wzory materiałów z spersonalizowaną gumą (wycena, indywidualna) (od 1 szt.)
 5. Majtki sportowe z lycry ze spersonalizowaną gumą (wycena, indywidualna) (od 1 szt.)

Personalizowane Majtki to idealny pomysł na imprezy okolicznościowe, rocznice,wieczory kawalerskie i panieńskie, imprezy frmowe, zawody i 
eventy oraz wszelkich frm, które chciałyby mieć majtki w swojej ofercie.



SPERSONALIZOWANA 
GUMA

To oferta dla klientów lubiących klasykę. Czarne figi dam-
skie i bokserki męskie są uszyte z dzniany bambusowej 
95% z 5% dodatkiem elastanu lub dzianiny bawełnianej 
95% z 5% dodatkiem elastanu.

Bambus to niezwykły, wręcz magiczny materiał który po-
siada właściwości antybakteryjne, antygrzybiczne i higro-
skopijne czyli po prostu szybko schnie oraz jest niezwykle 
miły w dotyku!

Majtki testowane przez nas oraz rzeszę klientów w ekstre-
malnych warunkach, umożliwiają zachowanie odpowied-
niej higieny oraz kilku-dniowe chodzenie w nich (nawet 
bez przymusu obracania majtek na drugą stronę :) Ideal-
nie sprawdzą się w ciepłe dni oraz jako majtki sportowe! 

Zamówienia już od 1szt! W przypadku jednokolorowych 
majtek bawełnianych od 5 szt.



CENNIK - KLASYK
Majtki damskie jednokolorowe ze spersonalizowaną gumą

Ilość sztuk 1-5 5-10 10-30 30-50 50-100 >100
Cena netto za parę 46,2 45 42 40 35 31

Majtki męskie jednokolorowe ze spersonalizowaną gumą

Ilość sztuk 1-5 5-10 10-30 30-50 50-100 >100
Cena netto za parę 50,05 48 44 41 37 35

Napis na białej gumie wykonujemy sublimacją. Może on być czarny 
lub kolorowy. Również w opcji fullprrint, trzeba się wtedy liczyć z tym, 
że napis po rozciągnięciu będzie mniej widoczny. 
Rekomendujemy zadrukowanie do 50% gumy.



SPERSONALIZOWANA 
GUMA I WZÓR

To oferta dla wymagających klientów. Majtki z własną grafiką 
oraz spersonalizowaną gumą. 

Materiał z którego szyjemy to wysokiej jakości bawełna z 7% 
dodatkiem elastanu. Druk jest nanoszony metodą cyfrową. 
Jest to bardzo trwała metoda, a kolory nią uzyskane są bardzo 
żywe.

Do zrealizowania zamówienia na spersonalizowany materiał 
musimy zlecić zadruk całej belki. Dlatego też minimum  pro-
dukcyjne to 50 sztuk ze wzoru. Jednak guma może być w 
większej ilości wariantów (cena ustalana osobno).



CENNIK - PREMIUM

Napis na białej gumie wykonujemy sublimacją. Może on być czar-
ny lub kolorowy. Również w opcji fullprrint, trzeba się wtedy liczyć z 
tym, że napis po rozciągnięciu będzie mniej widoczny. 
Rekomendujemy zadrukowanie do 50% gumy.

Majtki damskie ze spersonalizowaną grafiką i gumą

Ilość sztuk 50-70 70-100 >100
Cena netto za parę 43 37 33

Majtki męskie ze spersonalizowaną gumą

Ilość sztuk 50-70 70-100 >100
Cena netto za parę 47 40 37



kontakt:
hello@majtkizsosnowca.pl
+48 883228408


