
Materiały nadające się do obróbki laserem CO2 
  

• Drewno (sklejka, HDF, MDF, lite, itp.) 
• Tworzywa sztuczne (PMMA, pleksi, ABS, PE, PP, HIPS, itp.) 
• Skóry, papier (karton, tektura, birmata, itp.) 
• Laminaty grawerskie (tabliczki, oznaczenia, opisy, itp.) 
• Szkło, kamień oraz ceramika (tylko grawerowanie ,brak możliwości cięcia). 

  
  

Rodzaj usługi 
Ceny 
netto 

Opis 

Cięcie / grawerowanie laserem 
Co2 

 1,55zł. / min 
pracy lasera  

Materiały płaskie. Szczegółowa wycena po 
przesłaniu projektu. 

Przygotowanie lasera do 
zadania 

15 zł. 
Jednorazowy koszt przygotowania maszyny 
do danego zadania 

Ustawienie parametrów lasera 15 zł. 
Jednorazowy koszt w przypadku 
nieznanych materiałów powierzonych. 
Wymagana próbka materiału. 

Pakowanie / rozpakowanie 0,10 zł. 
Wyceny indywidualne ze względu na duży 
asortyment 

Grawerowanie tła (negatyw), 
przyciemnianie graweru 

+20%   

Grawerowanie przedmiotów 
okrągłych (kieliszki, szklanki , 
kubki) 

+30%   

Grawerowanie na materiałach 
twardych (kamień, szkło, 
ceramika) 

+50%   

Usługa ekspresowa ( na 
poczekaniu ) 

+100%   

  
  
  

Grawerowanie laserowe na laminacie grawerskim ( ceny netto) 
  

A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 

7,21 zł. 14,43 zł. 28,87 zł. 57,75 zł. 115 zł. 231 zł. 464 zł. 924 zł. 

  
  

Grawerowanie laserowe na sklejce 3mm (ceny netto) 
  
50-150 za cm² 151-300 za cm² 301-600 za cm² 601-1000 za cm² 

0,23 zł. 0,20 zł. 0,16 zł. 0,10 zł. 

  
  

 



  

Materiały nadające się do obróbki laserem FIBER 

 
• Stale nierdzewne, metale węglowe, metale kolorowe ( miedź, brąz, mosiądz ) 
• Aluminium, aluminium anodowane 
• Metale szlachetne ( złoto, srebro) 
• Numerki, tabliczki wykorzystywane w przemyśle, znaczniki, tabliczki CE, oznaczenia, 

oznakowania. 
• Chrom, metal malowany 
• Tytan 

 
 

Rodzaj usługi 
Ceny 
netto 

Opis 

Przygotowanie lasera do zadania 15zł 
Materiały płaskie. Szczegółowa wycena po 
przesłaniu projektu. 

Ustawienie parametrów lasera 15zł 
Jednorazowy koszt w przypadku 
nieznanych materiałów powierzonych. 
Wymagana próbka materiału 

Grawerowanie, znakowanie 
przedmiotów cylindrycznych 
(obraotnica) 

+30% Znakowanie za pomocą obrotnicy 

Głęgokie znakowanie, 
grawerownie  

  Usługa wyceniana indywidualnie  

Usługa ekspresowa (na 
poczekaniu) 

+100%   

  
  
  

ceny netto do 5cm² do10 cm² do15 cm² do 20cm² 

1-20 szt. 5 zł 7,50 zł. 10 zł. 12 zł. 

21-30 szt. 4,20zł. 4,40 zł. 8,30 zł. 8,37 zł. 

31-40 szt. 4 zł. 4,15 zł. 7,90 zł. 7,95 zł. 

41-50 szt. 3,75 zł. 3,95 zł. 7,60 zł. 7,65 zł. 

51-100 szt. 2,90 zł. 3,10 zł. 6,10 zł. 6,15 zł. 

101-200 szt. 1,80 zł. 2 zł. 4 zł. 4,05 zł. 

201-500 szt. 0,80 zł. 1 zł. 2 zł. 2,05 zł. 

501-750 szt. 0,70 zł. 0,90 zł. 1,70 zł. 1,75 zł. 

751-1000 szt. 0,65 zł. 0,75 zł. 1,50 zł. 1,55 zł. 

powyżej 1000 szt. 0,55 zł. 0,70 zł. 1,40 zł. 1.45 zł 

obrotnica  indywidualnie indywidualnie indywidualnie indywidualnie 

 
 

    



 
TM-TECH Małgorzata Wałaszkiewicz 
 

 

 
 

Adres: 
ul. Krótka 22 , 42-480 Poręba 
Geolokalizacja: 
Szerokość geograficzna: 50.506814  
Długość geograficzna: 19.299960 

 

telefon: 
666 603 068 

 

e-mail: 
kontakt@grawerowanie-ciecie-laserowe.pl 

mailto:kontakt@grawerowanie-ciecie-laserowe.pl

