
Przykładowe oznaczenia zalecane do wprowadzenia
w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego

w związku z COVID-19 celem zwiększania bezpieczeństwa
osób przebywających na ich terenie





Przykłady użycia
Plakaty informacyjne



Przykłady użycia
Koziołek



Przykłady użycia
Naklejki podłogowe I ścienne



Przykłady użycia
Stand – totem trójkątny



Przykłady użycia
Rollup



Przykłady użycia
Naklejki



Prezentowane ceny oraz asortymentent mają
charakter wyłącznie poglądowy, 
a wymienione kwoty są szacunkowe. 

Po pełen cennik oraz każdorazową wycenę
należy zgłosić się do Centrum Promocji UŁ
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Asortyment Liczba zamawianych sztuk Średnia cena za sztukę (zaokrąglona do 1 zł)

Rollup

standardowy 850x2000 cm 1 276 PLN

o powiększonych wymiarach 1000x2000 cm 1 328 PLN

Totem trójkątny 30 261 PLN

Potykacz B2 30 205 PLN

Naklejki foliowane na drzwi i lustra

A6 500 1 PLN

A4 500 4 PLN

A3 500 8 PLN

okrągłe średnica 20 cm 200 4 PLN

Plakaty

A3 50 3 PLN

A2 50 7 PLN

B2 50 11 PLN

Kartoniki na biurko (koziołki) 100 5 PLN

Naklejki podłogowe, odporne na ścieranie

okrągłe o średnicy 60 cm(+/- 3 cm) 50 38 PLN

prostokątne 80x50 (+/- 3 cm) 50 38 PLN

Wybrane pozycje mają jedynie charakter poglądowy, a prezentowane zestawienie nie przedstawia pełnej oferty. 
Po szczegółową wycenę I pełen cennik należy zgłościć się do Centrum Promocji. 



Przykładowa wycena
Sześciokondygnacyjny budynek, z czterema wejściami, z dwiema windami, 
po dwóch stronach budynku, z bufetem:

• Przy każdym wejściu rollup z ogólnymi zasadami panującymi w budynku (4 szt.)
• Rollup przed wejściem do bufetu (1 szt.)
• Naklejki ścienne a4 w każdej z wind (4 szt.)
• Naklejki podłogowe okrągłe w każdej z wind (4 szt.)
• Naklejki ścienne a4 na każdej z kondygnacji przed wejściem do każdej z wind (24 szt.)
• Naklejki podłogowe okrągłe na każdej z kondygnacji przed wejściem do każdej z wind (24 szt.)
• Naklejki ścienne okrągłe, a4 i a5 na lustrach, drzwiach, kuchniach i pokojach socjalnych (okrągłe: 200 szt., a4: 72 szt., a5: 100 szt.)
• Naklejki podłogowe okrągłe przed dziekanatami (26 szt.)
• Plakaty informacyjne b2, minimum 10 na każdej z kondygnacji (100 szt.)
• Koziołki rozstawione na stołach w bufecie, dziekanatach, punktach dezynfekcji rąk 

oraz przestrzeniach wspólnych (100 szt.)
• Dwa totemy trójkątne przy recepcji (2 szt.)

Szacunkowa kwota dla zapewnienia minimum 
oznakowania: ok. 6 700 PLN 



Przykładowe oznaczenia zalecane do wprowadzenia
w budynkach Uniwersytetu Łódzkiego

w związku z COVID-19 celem zwiększania bezpieczeństwa
osób przebywających na ich terenie


