
 
                                                                                               

 

O F E R T A  
 

Produs Material Model informativ 

Drapel RO / UE 
exterior 

RO 

Material autohton  
Dimensiune (mm) 1350x900                             Pret:30 lei/buc 

 

Material import 
Dimensiune (mm) 1350x900                            Pret: 66 lei/buc 

UE 

Material autohton  
Dimensiune (mm) 1350x900                            Pret: 52 lei/buc 
Material import  
Dimensiune (mm) 1350x900                            Pret: 66 lei/buc                       

Drapel RO / UE 
interior 

RO 
Dimensiune (mm) 1350 x 900  
crep saten, dublu, franjuri  10 cm 

Pret: 105 lei/buc 

 UE 
Dimensiune (mm) 1350 x 900  
crep saten, dublu, franjuri  10 cm 

Pret: 134 lei/buc 

Drapel heraldic  

Interior Dimensiune (mm) 1350 x 900  
crep saten, dublu, franjuri  10cm               

Pret :160 lei/buc 

 
Exterior  Dimensiune(mm)  1350 x 900 

material autohton,imprimat                           Pret: 120 lei/buc                                             

Fanion RO/ UE/ 
Heraldic 

Realizat din matase cartonata, prevazut cu snur si ciucuri  
Dimensiunea (mm)160x240 
 
 

Pret : 45 lei/buc 

 

Ghirlande 

Ghirlande stradale combinate tricolor + UE din matase 
Dimensiunea (mm)160x240   

Pret : 40 lei/ml 
 

Esarfa primar 

Esarfa pentru primar imprimata total.                                       
 
                                                                                                  Pret: 105 lei/buc 

 

Ecuson 
 

Imprimat , brodat pe margine,  
Dimensiune (mm) 60x90  

 
                                                                        Pret: serie de 50 buc - 34 lei/buc 

 

Cocarde 

 
Insertie de 25 mm 
Culori : tricolor Romania 
Dimensiune : 6x17 cm                        
                                                                 Pret: serie de 50 buc - 9,3 lei/buc 

 



 
                                                                                               

 

 
 
 

Stema Romaniei 

Suport de aluminiu 
Dimensiune (mm) 250x350 

 Pret:95 lei/buc  
Dimensiune (mm) 350x500 

Pret:120 lei/buc 

In basorelief, din PVC  
Dimensiune (mm) 320x240 

Pret: 270 lei/buc 
Dimensiune (mm) 640x470 

Pret: 600 lei/buc 

 

Printată, pentru perete din canvas. 
Dimensiune (mm) 500 x700                                                      Pret: 300 lei/buc 
Pictată manual pe canvas, pentru perete. 
Dimensiune (mm)  500 x700                                                     Pret: 650 lei/buc 
Sculptata in lemn.  
Dimensiune (mm)  500x700                                                    Pret:1115  lei/buc 

 

Dimensiune (cm) 50 x 70 
Materiale : polistiren, grund, vopsea acrilică, cu foita de argint, lac special. 
Descriere : placă scut 2 cm grosime-roşie; mâini cu sabie uşor în relief faţă de 
scut, cu detalii sculptate, culoare gri sau foiţă de argint patinată; coroana uşor 
în semicerc cu 5 nivele(înălţime).        

                                                                                        Pret :1200 lei/buc 

 

Stema Localitatii 

Dimensiune (cm) 50 x 70 
Materiale : polistiren, grund, vopsea acrilică, lac pe bază de argint. 
Descriere : placă scut 2 cm grosime-roşie; mâini cu sabie 5 mm înălţime 
faţă de scut suprafaţă plată pictată, culoare gri, cu contur desen negru; 
coroana 3-4 cm grosime pictată gri; coroana va avea 3 nivele de înălţime 
plate, desenul va fi uşor crestat pe coroana şi nuanţat mai închis. 

Preţ : 800 lei/buc 

 

Dimensiune (cm) 50 x 70 
Materiale : Lemn de tei cu grosime de 5 cm. 
Va fi sculptată in baso-relief : ridicătură, proeminentă care se desprinde de pe 
fondul unei sculpturi modelat în volum, sub raportul înălţimilor. 
Timp execuţie : 4-5 zile, după confirmarea comenzii. 

Preţ : 1100 lei/buc 

Accesorii 

Lance drapel, lemn. 
Dimensiune (mm) 2200                                                               Pret: 55 lei/buc 
Dimensiune (mm) 3100                                                               Pret: 67 lei/buc 

 

Suport drapel metalic pentru exterior 
- un drapel                                                                       Pret: 75 lei/buc 
- doua drapele                                                                 Pret: 85 lei/buc 
- trei drapele                                                                  Pret: 105 lei/buc 

 

Suport drapel lemn pentru interior 
- un drapel                                                                     Pret: 150 lei/buc 
- doua drapele                                                               Pret: 185 lei/buc 
- trei drapele                                                                  Pret: 240 lei/buc  

Suport fanion pentru un fanion 
- lemn                                                                              Pret: 34 lei/buc 
- marmura                                                                        Pret: 42 lei/buc 
- inox                                                                               Pret: 80 lei/buc 

 

 

Suport stegulet pentru: 
- un stegulet                                                                     Pret: 26 lei/buc 
- doua stegulete                                                               Pret: 32 lei/buc 
- trei stegulete                                                                 Pret: 41 lei/buc 

 

 



 
                                                                                               

 

 

Banner/Mesh 

Descriere: Mesh-ul este un material conceput  pentru 
aplicatii de interior sau exterior cum ar fi geamuri, 
vitrine, cladiri cu suprafata vitrata, pentru realizarea de 
display-ere, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
Pretul  difera in fucntie de  dimensiune,  cantitate si      
………………………………………………….model 

 

Roll-up 

Descriere:  Se montează extrem de uşor, iar suportul 
bazei asigură o bună stabilitate a sistemului. Mesajul 
publicitar printat este fixat în partea de sus, pe bara 
specială, menţinându-şi poziţia tensionată cu ajutorul 
unui resort plasat în interiorul display-ului. În timpul 
transportului, printul se rulează în suportul special din 
aluminiu, fiind astfel protejat de şocuri sau lovituri.  
 
Detalii tehnice:  
Imaltime sistem : 200 cm 
Latime : 80 / 85 / 100 / 120 cm 
Material : aluminiu 
Protectie : geanta transport 
Print : banner frontlit , hartie laminate sau 
polipropilena 
                                                           
Pretul  difera in fucntie de  dimensiune,  cantitate si      
………………………………………………….model 

 

 
 

Catarge 

Suporturile de steag pot fi amplasate la: 
- intrarea firmelor 
- in fata centrelor comerciale 
- saloane auto 
- hoteluri 
- statii de benzina 
- sali de sport 
- la sediile institutiilor publice 
- in fata vilelor particulare si a caselor de locuit. 

 
Catargele pot fi de mai multe feluri: rotative, mobile, 
etc.   
 
 
 
 
Pretul  difera in fucntie de  dimensiune,  cantitate si      
………………………………………………….model 

 



 
                                                                                               

 

 
 

 
Preturile difera in functie de cantitate, dimensiuni, material folosit. 

 Preturile sunt calculate in Lei si nu contin TVA. 
               Transportul nu este inclus in pret. 
 

Cu stima,  
Echipa Incorso Consult 

 

Costume populare 

Costum popular barbatesc 
Descriere :  panza de bumbac brodata manual cu 
motive geometrice cu negru , cu guler normal, insertie 
de dantela neagra pe langa nasturi, guler si la manseta, 
pantaloni albi din doc , brau din piele pe 3 catarame si 
vesta din stofa neagra cusuta cu motive populare din 
matase rosie, galben si albastra.         

 
  

   

 

 

 

 

 

Costum popular femeiesc 
Descriere : panza de bumbac brodata manual cu motive 
populare,  cu maneca 3/4  terminata cu insertie de 
dantela alba si elastic, poale alba din panza de bumbac,  
2 catrinte de 70 cm lungime , fata-spate, tesute in 
razboi din lana neagra , brau tricolor si vesta din stofa. 
 
                                                          Pret: 1300 lei/buc  
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