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Link do produktu: https://poprezent.pl/brelok-w-ksztalcie-koniczynki-p-19.html

Brelok w
kształcie
koniczynki
Cena

17,00 zł

Numer katalogowy

N16

Kod producenta

L17839

Producent

NEOAS

Opis produktu
Brelok w kształcie koniczynki

Elegancki breloczek do kluczy w kształcie "koniczynki" wykonany z chromowanego metalu.
Na breloczku możemy umieścić za pomocą graweru laserowego dowolny napis np. imię lub przezwisko twojego przyjaciela (
pole znakowania wynosi 15x15mm )
To idealny upominek dla osób które chcą mieć blisko siebie gadżet przynoszący szczęście.
Idealny drobny upominek dla wszystkich maturzystów.
Dane techniczne:
Materiał: metal
Wymiary: 33 x 33 x 3 mm
Kolor: srebrny
Waga jednostkowa brutto (w kg): 0.0320
Znakowanie produktu: grawerowanie 15 x 15 mm
( kolor graweru uzależniony od stopu metalu - najczęściej odcienie szarości, czarny )

Dla kogo i na jaką okazję:
Okazje: Na urodziny, Na imieniny, Na Boże Narodzenie, Z okazji zdania prawa jazdy, prezent dla maturzystów,
prezent dla męża, prezent dla żony, prezent dla chłopaka, prezent dla dziewczyny
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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- tekst ( pełna dowolność )
- 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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