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Link do produktu: https://www.flagi-24.pl/winder-90x460-cm-na-maszcie-aluminiowym-510-cm-p-1542.html

Winder 90x460 cm na maszcie
aluminiowym 510 cm
Cena

340,00 zł

Dostępność

Na zamówienie

Przygotowanie produktów
do wysłania

5 - 7 dni roboczych

Numer katalogowy

W90x460_510

Waga(kg)

5

Wymiary (cm)

90 x 460

Technologia wykonania

Opis produktu
Winder 90 x 460 cm z masztem aluminiowym o wysokości 510 cm.
Dostępne kształty: standardowy, zaokrąglony, wcięty, prostokątny.
Realizujemy zamówienia na cyfrowy druk flag plażowych (winderów): reklamowych, okolicznościowych, z logo firmy,
historycznych, klubów i związków sportowych, stowarzyszeń, uczelni wyższych, szkół i innych według dostarczonych
projektów.

UWAGA! ZAMÓWIENIE PROSIMY ZŁOŻYĆ I OPŁACIĆ DOPIERO PO OTRZYMANIU AKCEPTACJI JAKOŚCI TECHNICZNEJ
PRZESŁANEGO PROJEKTU.
PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA:

Prosimy o uważne przeczytanie opisu produktu.
Prosimy o pobranie szablonu z zakładki Do pobrania (powyżej opisu) i zapełnienie własną grafiką.
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

OPIS PRODUKTU.

Bardzo wysoka jakość druku i wykończenia.
Wysoka wierność i stabilność barw.
Staranne wykończenie krawędzi podwójnym szwem, nicią stilonową
Materiał to mocny, flagowy, gładki, lekko połyskliwy poliester o gramaturze około 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.
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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 koloru tła i ilości kolorów.
AKCESORIA:
Podstawa wolnostojąca, metalowa wypełniona betonem.
Kwadratowa podstawa metalowa.
Podstawa wbijana w podłoże.
Podstawa najazdowa pod koło samochodu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kształt windera: STANDARDOWY , ZAOKRĄGLONY , WCIĘTY , PROSTOKĄTNY
Podstawa windera: NIE , Podstawa wolnostojąca 11 kg / 35 cm (+ 160,00 zł ), Podstawa wolnostojąca 17 kg / 40 cm (+
200,00 zł ), Podstawa wolnostojąca 21 kg / 48 cm (+ 230,00 zł ), Metalowa kwadratowa 6,5 kg / 37x37cm (+ 155,00 zł ),
Metalowa kwadratowa 10 kg / 47x47cm (+ 195,00 zł ), Metalowa kwadratowa 18 kg / 47x47cm (+ 275,00 zł ), Wbijana w
podłoże (+ 80,00 zł ), Pod koło samochodu (+ 105,00 zł )
Pokrowiec windera: NIE , TAK (+ 55,00 zł )
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