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Link do produktu: https://www.flagi-24.pl/kolumbia-flaga-p-689.html

Kolumbia Flaga
Cena

32,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Przygotowanie produktów
do wysłania

3 - 5 dni roboczych

Numer katalogowy

dcKOLUM

Popularne wymiary (cm)

60x100, 60x90, 70x110, 75x120, 90x150,
150x250

Oryginalne proporcje flagi

2:3

Technologia wykonania

Opis produktu
Wysokiej jakości flaga państwowa wykonywana na indywidualne zamówienie.
REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA ROZPOCZYNAMY PO OTRZYMANIU PRZEDPŁATY.
UWAGA!
Podczas składania zamówienia jako formę płatności należy wybrać: Przelew bankowy lub Szybką Płatność Internetową przelewem lub kartą.

Standardowo oferujemy flagi o wymiarach: 60 x 100 cm, 60 x 90 cm, 70 x 110 cm, 75 x 120 cm, 90 x 150 cm i 150 x 250
cm.

Istnieje możliwość wykonania flag o innych wymiarach oraz flag zachowujących oryginalne proporcje boków. Prosimy pytać
telefonicznie lub za pośrednictwem formularza "Zapytaj o produkt" - przycisk poniżej zdjęć.
Tańszych flag, produkowanych seryjnie prosimy szukać w kategoriach kontynentów lub za pomocą wyszukiwarki.

OPIS PRODUKTU.
Wysoka wierność i stabilność barw.
Staranne wykończenie krawędzi podwójnym szwem.
Tkanina to barwiony poliester flagowy o gramaturze około 115g/m2.

Druk wykonywany tuszami ekologicznymi, metodą cyfrową, poddawany następnie procesowi utwardzania
termicznego, 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 30 stopni C.
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Prasowanie w temperaturze do 150 stopni C, najlepiej przez ściereczkę.

Opcje mocowania flagi do wyboru (sposób wykończenia):

Opcja 1. Standardowo flagi wykończone są taśmą poliestrową wzmacniającą krawędź przylegającą do masztu, z
okutymi metalem oczkami. Oczka przystosowane do mocowania linek masztowych lub karabińczyków (zobacz zdjęcia
powyżej).

Opcja 2. Metalowe karabińczyki jako uzupełnienie opcji 1 (zobacz zdjęcia powyżej).

Opcja 3. Tunel do wsuwania na drzewiec (kij) o średnicy do 25 mm (zobacz zdjęcia powyżej).

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz wymiary flagi: 60 x 90 cm , 60 x 100 cm (+ 2,00 zł ), 70 x 110 cm (+ 4,00 zł ), 75 x 120 cm (+ 8,00 zł ), 90 x 150
cm (+ 40,00 zł ), 150 x 250 cm (+ 140,00 zł )
Wybierz opcję mocowania flagi: Oczka okute metalem (standard) , Oczka okute metalem + karabińczyki (opcja) (+ 6,00 zł
), Tunel na drzewiec (opcja) (+ 3,00 zł ), 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.
Flagi wykonane w technologii SITODRUKU pochodzą z importu.
Flagi wykonane w technologii DRUKU CYFROWEGO są produkowane w Polsce.
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