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Link do produktu: https://poprezent.pl/klodka-miloscidla-zakochanych-p-34.html

Kłódka
miłości dla
zakochanych
Cena

19,00 zł

Numer katalogowy

N27

Kod producenta

Kłódka4

Producent

Neogroup

Opis produktu
Kłódka miłości dla zakochanych

Idealny prezent dla zakochanych. Metalowa kłódka z indywidualnym grawerem imion i romantycznego motywu graficznego.
Według legendy zwyczaj wieszania takich kłódek pochodzi z Florencji. Uczniowie szkoły Sanita in Costa San Giorgio zabierali
kłódki ze swoich szafek szkolnych i wieszali je z wyznaniami miłosnymi na Ponte Vecchio. Zwyczaj został spopularyzowany
przez pisarza Federico Moccia w powieści Tylko Ciebie chcę (Ho voglia di te) z 2006. Obecnie w większości krajów europejskich
istnieją miejsca, gdzie masowo wiesza się kłódki miłości.
Na kłódce umieścimy imiona zakochanych, wybraną grafikę, krótki tekst lub datę poznania.
Opis przedmiotu:
Zatrzaskowe kłódki żeliwne AB z długim pałąkiem.
Korpus pokryty lakierem typu metalik. W zestawie 3 klucze. Posiada stalowy, hartowany pałąk.
Wymiary: 35 x 30 mm ( bez klamry )
Wymiary: 35 x 87 mm ( wysokość z klamrą )
( dzięki długiemu zapięciu łatwiej zaczepić kłódkę na moście )
Pole znakowania: 30 x 27 mm
Model dostępny w kolorach: zielony, niebieski, fioletowy, złoty, czerwony ( prosimy zaznaczyć wybrany kolor )
Kolor graweru na kłódce złotej - czarny
Kolor graweru na pozostałych kłódkach - odcienie szarości, srebra ( w zależności od stopu metalu )
Jak może wyglądać gotowy produkt:
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Dla kogo i na jaką okazję:
Okazje: na Dzień Zakochany, na Walentynki, na rocznicę poznania, dla dziewczyny, dla chłopaka, dla narzeczonej
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 )
- wybrany wzór ( wzory dostępne na jednym ze zdjęć )
- tekst ( Państwa własny tekst )

Czcionki: ( wszystkie czcionki posiadają polskie znaki )

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czerwony , Fioletowy , Niebieski , Zielony , Złoty
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