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Link do produktu: https://www.flagi-24.pl/flaga-280x440-cm-z-dowolna-grafika-p-1546.html

Flaga 280x440 cm z dowolną
grafiką
Cena

512,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Przygotowanie produktów
do wysłania

3 - 5 dni roboczych

Numer katalogowy

FR280x440

Waga(kg)

1,5

Wymiary (cm)

280 x 440

Technologia wykonania

Opis produktu
Realizujemy zamówienia na druk cyfrowy flag z własną grafiką zamawiającego: reklamowych, państwowych,
okolicznościowych, z logo firmy, historycznych, klubów i związków sportowych, stowarzyszeń, uczelni wyższych, szkół i innych
według dostarczonych projektów.
Drukujemy również flagi państw, regionów, województw, powiatów, gmin i miast z własnych i dostarczonych wzorów.
UWAGA! ZAMÓWIENIE PROSIMY ZŁOŻYĆ I OPŁACIĆ DOPIERO PO OTRZYMANIU AKCEPTACJI PROJEKTU.
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA:

Prosimy o uważne przeczytanie opisu produktu.
Prosimy o przesłanie projektu flagi korzystając z formularza PRZEŚLIJ PROJEKT.
REALIZACJĘ ROZPOCZNIEMY NIEZWŁOCZNIE PO PRZEDPŁACIE.
REALIZACJA TRWA 3 - 5 DNI ROBOCZYCH.
Projekt powinien być przygotowany jako plik jednego z formatów:
pdf (150 dpi, fonty zamienione na krzywe) lub
svg lub
eps (bez przejść tonalnych).
OPIS PRODUKTU.
Dowolny nadruk.
Flaga doskonałej jakości.
Wysoka wierność i stabilność barw.
Wykończenie krawędzi podwójnym szwem, nicią stilonową.
Materiał to mocny, flagowy, gładki, lekko połyskliwy poliester o gramaturze od 115 g/m2,
Druk wykonywany tuszami ekologicznymi, metodą cyfrową, poddawany następnie procesowi utwardzania termicznego
w temperaturze 200oC, dzięki czemu tusze wnikają głęboko w strukturę tkaniny.
Nadruk widoczny z obu stron. Na stronie rewersu odbicie lustrzane symboli i liter.
Pranie ręczne w temperaturze 30o C.
Prasowanie w temperaturze do 150o C, najlepiej przez ściereczkę.
Cena flagi nie zależy od barwy tła i ilości kolorów.
Cena flagi nie zależy od orientacji - pionowa lub pozioma.
Cena flagi nie zależy do wybranego sposobu wykończenia:
taśma z oczkami do mocowania karabińczyków metalowych (karabińczyki dostępne jako opcja dodatkowo
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płatna) lub
karabińczyki plastikowe lub
tunel do wsuwania na drzewiec (kij) lub
taśma i tunel.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz opcję mocowania flagi: Oczka okute metalem (standard) , Tunel na drzewiec, kij (opcja) , Tunel na poprzeczkę i
taśma z oczkami , Karabińczyki plastikowe , Tunel na poprzeczkę i karabińczyki plastikowe , Inne, do późniejszego
uzgodnienia

Przeznaczenie produktu
Flagi przeznaczone są do ekspozycji:
1. na masztach flagowych,
2. w uchwytach na fasadach budynków,
3. w halach sportowych i widowiskowych,
4. na stadionach,
5. w innych dużych przestrzeniach.
Chorągiewki przeznaczone są do dekoracji stołów konferencyjnych i biurek.
Flagi wykonane w technologii SITODRUKU pochodzą z importu.
Flagi wykonane w technologii DRUKU CYFROWEGO są produkowane w Polsce.
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