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Link do produktu: http://poprezent.pl/skrzyneczka-wspomnien-z-grawerem-p-8.html

Skrzyneczka
wspomnień z
grawerem
Cena

60,00 zł

Numer katalogowy

N7

Kod producenta

Pudełko 35x20

Producent

Neogroup

Opis produktu
Skrzyneczka wspomnień z grawerem

Doskonały pomysł na prezent dla dziecka na takie okazje jak - narodziny maluszka, roczek, chrzest.
W tej pięknej skrzyni na wspomnienia można przechowywać pierwsze pamiątki z dzieciństwa - zdjęcie usg, odcisk rączki,
pierwszy smoczek czy też buciki.
Spersonalizowane napisy na wieku skrzyni sprawią, że podarunek stanie się jeszcze bardziej wyjątkowy.
Grawer jest bardzo elegancką i precyzyjną metodą znakowania zapewniającą świetny efekt końcowy.
Specyfikacja:
Wymiary zewnętrzne: 350 x 200 x 100 mm.
Skrzynka wykonana z drewna sosnowego
Lakierowane - kolor brąz / palisander
Wnętrze skrzyneczki w kolorze naturalnym.
Skrzyneczka posiada eleganckie okucia (zamek oraz zawiasy ).
Pole znakowania - 300 X 180 mm
Dla kogo i na jaką okazję:
Okazje: Na roczek, z okazji narodzin, dla dziecka, dla maluszka, dla młodych rodziców, na chrzest, dla chrześniaka, na
pierwsze urodziny, z okazji narodzin dziecka
Grawer - to bardzo dokładna i trwała metoda znakowania polegająca na wypaleniu wiązką lasera grafiki w materiale. Metoda
ta gwarantuje bardzo dużą precyzję wykonania nawet najmniejszych detali. Wypalona grafika jest także bardzo odporna na
ścieranie - jest praktycznie niezniszczalna.
Termin realizacji - realizacja zamówienia trwa zazwyczaj około 48h (dni robocze ) od momentu zaksięgowania wpłaty i
otrzymania kompletu informacji dotyczących znakowania.
Jak zamówić znakowanie - w polu "Uwagi dotyczące znakowania" prosimy umieścić komplet informacji potrzebnych do
wykonania znakowania ( w zależności od towaru prosimy o podanie tekstów, dat, nagłówków itp )
- wybrana czcionka ( wzory dostępne na jednym ze zdjęć )
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- wybrany wzór ( wzory dostępne na jednym ze zdjęć )
- tekst ( Państwa własny tekst )
- grafika - Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog zawierający kolekcję 5000 najpopularniejszych grafik dostępnych pod
linkiem: https://en.calameo.com/read/00086145815092af89bd1
Możecie Państwo dosłać do nas własną grafikę ( grafika w wersji czarno białej )
- przyjmujemy grafiki w plikach wektorowych lub plikach bmp ( minimum 500DPI )
Czcionki: ( wszystkie czcionki posiadają polskie znaki )
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