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choinka
minimalistyczna
naklejka
Cena

10,00 zł

Rozmiar mały

szer. 14cm x wys. 20cm

Rozmiar średni

szer. 36cm x wys. 50cm

Rozmiar duży

szer. 57cm x wys. 80cm

Rozmiar mega

szer. 72cm x wys. 100cm

Rozmiar super mega

szer. 100cm x wys. 140cm

Opis
Minimalistyczna choinka na czas Świąt i zimy - naklejka dekoracyjna
Prosty wzór sprawdzi się w wielu aranżacjach. Mamy go w pięciu wielkościach.
Naklejka dostępna w 33 kolorach, również z folii z efektem mrożonego szkła. Na drugim zdjęciu wzór na sprzedaż przykład w kolorze 60 zielony ciemny
naklejka wycięta z wysokiej jakości folii samoprzylepnej matowej lub - do wyboru - z folii z efektem mrożonego
szkła; do przyklejenia na ścianę, mebel, drzwi, szybę, plexi, szklane ściany, witrynę sklepową itp.
naklejka bez tła
do każdego zamówienia dołączamy instrukcję przyklejania naklejki
bezpieczna przesyłka w kartonie lub tubie
termin realizacji zamówienia: wysyłka w ciągu 5 dni roboczych + dostawa
UWAGA! Naklejanie naklejki z folii szronionej (z efektem mrożonego szkła) dużych rozmiarów tego wzory zalecamy
przy użyciu wody. Otrzymasz szczegółową instrukcję naklejania.
Spodobał Ci się ten wzór a chcesz zakupić inny rozmiar - skontaktuj się z naszym sklepem.
Instrukcja naklejania i nasze zalecenia - koniecznie zapoznaj się przed zakupem
https://naklej-to.pl/instrukcja-naklejania-pm-46.html

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: mały , średni , duży , mega , super mega
Kolor naklejki: 70 czarny , 01 biały , 20 brzoskwiniowy , 30 bordo , 80 brązowy , 81 brązowy jasny , 82 beżowy , folia
szroniona , 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
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