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Link do produktu: https://naklej-to.pl/mapa-swiata-fale-p-1583.html

naklejka na ścianę Mapa
świata fale
Cena

45,00 zł

Czas wysyłki

do 5 dni

Numer katalogowy

mapaswiatafale01

Kod producenta

mapaswiatafale01

Rozmiar mały

szer. 120cm x wys.60cm

Rozmiar średni

szer. 200cm x wys. 99cm

Rozmiar duży

szer. 242cm x wys. 120cm

Opis
Naklejka dekoracyjna na ścianę MAPA ŚWIATA FALE
Ciekawy wzór mapy w kształcie fal.
Jako dodatek do mapy polecamy w cenie 3zł kropki - naklejki do zaznaczania na mapie: 15szt. - średnica kropki 2,5cm +
15szt. - średnica kropki 1,5cm. Kolor kropek podaj w Uwagach (standardowo wysyłamy w kolorze czerwonym jak na zdjęciu nr
3)

Oryginalny wzór mapy świata fale na sprzedaż na zdjęciu nr 2 - kolor przykładowy 70 czarny

naklejka do przyklejenia w całości dzięki folii transportowej na wierzchu naklejki
naklejka wycięta z wysokiej jakości folii samoprzylepnej matowej; do przyklejenia na ścianę, mebel, lustro, drzwi,
szybę, plexi - warunkiem jest czysta, sucha i gładka powierzchnia, naklejka nie posiada tła, przed zakupem zapoznaj
się z: nasze zalecenia i instrukcja naklejania naklejki
ciekawy kształt mapy - wizualny efekt poruszających się fal
do każdego zamówienia dołączamy instrukcję przyklejania naklejki
bezpieczna przesyłka w kartonie lub tubie
termin realizacji zamówienia: wysyłka w ciągu 5 dni roboczych + dostawa
Spodobał Ci się ten wzór a potrzebujesz inny rozmiar - skontaktuj się z naszym sklepem.
MOŻESZ SKORZYSTAĆ RÓWNIEŻ Z TEJ INSTRUKCJI NAKLEJANIA (sposób naklejania pomocny zwłaszcza przy naklejkach
o dużych rozmiarach): https://www.youtube.com/watch?v=1OHDGabEN1Q

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: mały , średni , duży
Rodzaj: naklejka matowa
Kolor naklejki: 70 czarny , 01 biały , 23 kremowy/maślany , 21 żółty słoneczny , 25 cytrynowy , 20 brzoskwiniowy , 35
pomarańczowy , 31 czerwony , 30 czerwony ciemny/bordowy , 82 beżowy , 55 zielony miętowy , 54 turkusowy , 63 zielony
pastelowy , 62 zielony , 60 zielony ciemny , 43 lawendowy , 45 różowy jasny , 41 różowy , 40 fioletowy , 44 purpurowy , 56
niebieski pastelowy , 53 niebieski , 51 niebieski ciemny , 65 granat kobaltowy , 83 orzechowy/rudy , 81 brązowy jasny , 80
brązowy , 72 szary jasny , 71 szary , 73 szary ciemny , 90 srebrny matowy , 91 złoty matowy , 92 miedziany mat
Dodatki: - , Kropki , Rakla do aplikacji , Kropki + rakla
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