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naklejka Jak Cię
widzą to pracuj
Cena

30,00 zł

Opis
Naklejka z napisem JAK CIĘ WIDZĄ TO PRACUJ
Oryginalny wzór na sprzedaż na zdjęciu nr 1 - kolor przykładowy 70 czarny
naklejka wycięta z wysokiej jakości folii samoprzylepnej matowej; do przyklejenia na ścianę, mebel, lustro,
drzwi, szybę, plexi itp. - warunkiem jest czysta, sucha i gładka powierzchnia, naklejka nie posiada tła
do każdego zamówienia dołączamy instrukcję przyklejania naklejki
bezpieczna przesyłka w kartonie lub tubie
termin realizacji zamówienia: wysyłka w ciągu 5 dni roboczych + dostawa
Instrukcja naklejania i nasze zalecenia - koniecznie zapoznaj się przed zakupem
https://naklej-to.pl/instrukcja-naklejania-pm-46.html
Spodobał Ci się ten wzór a potrzebujesz inny rozmiar - skontaktuj się z naszym sklepem.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: 100cm x 50cm , 120cm x 60cm , 140cm x 70cm , 240cm x 120cm
Rodzaj: naklejka matowa , szablon do malowania
Paleta kolorów: 70 czarny , 01 biały , 20 brzoskwiniowy , 30 bordo , 80 brązowy , 81 brązowy jasny , 82 beżowy , 25
cytrynowy , 31 czerwony , 40 fioletowy , 65 granat kobaltowy , 23 kremowy/maślany , 43 lawendowy , 92 miedziany ,
51 niebieski ciemny , 53 niebieski , 56 niebieski pastelowy , 35 pomarańczowy , 44 purpurowy , 41 różowy , 45 różowy
jasny , 90 srebrny mat , 71 szary , 72 szary jasny , 73 szary ciemny , 54 turkusowy , 55 zielony miętowy , 60 zielony
ciemny , 62 zielony , 63 zielony pastelowy , 91 złoty mat , 21 żółty słoneczny

Szablon do malowania
SZABLON DO MALOWANIA z napisem CIĘŻKA PRACA JESZCZE NIKOMU NIE
ZASZKODZIŁA, ALE PO CO RYZYKOWAĆ?
Po namalowaniu wzór jak na zdjęciu nr 1
Instrukcja naklejania i nasze zalecenia - koniecznie zapoznaj się przed zakupem
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Spodobał Ci się ten wzór a potrzebujesz inny rozmiar - skontaktuj się z naszym sklepem.
MATERIAŁ:

szablon wykonany z wysokiej jakości folii samoprzylepnej
na szablon nałożona jest przezroczysta folia transportowa, która ułatwia naklejenie szablonu w wybranym
miejscu
PRZEZNACZENIE:
szablon malarski jednorazowego użytku do przyklejenia na ścianę, mebel
szablon tworzy na ścianie wzór, który wypełniamy farbą, po czym odklejamy szablon

WARUNKI SPRZEDAŻY:
rozmiary dostępne: mały, średni, duży
istnieje możliwość zamówienia rozmiaru szablonu malarskiego wg Państwa życzenia
do każdego zamówienia dołączamy instrukcję jak korzystać z szablonu
bezpieczna przesyłka w kartonie lub tubie
termin realizacji zamówienia: do 5 dni roboczych + wysyłka
UWAGA!
Podane wielkości szablonu malarskiego dotyczą wzoru, który powstanie na ścianie po namalowaniu. Arkusz, jaki
Państwo otrzymacie jest większy o marginesy, które pozwalają w bezpieczny sposób, nie uszkadzając szablonu,
nakleić go na ścianę.
Do mocowania szablonu malarskiego do ściany potrzebna będzie taśma malarska. Do malowania zaleca się
stosowanie gąbki malarskiej.

Dostępne kolory naklejek
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