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Naklejka pod
włącznik Piłkarz1
Cena

7,00 zł

Rozmiar

20cm x 25cm, ramka baz
14cmx14cm

Opis
Kolorowe naklejki wokół włączników tworzą niebanalną dekorację każdego pomieszczenia - pokoju dzieci, salonu,
kuchni, łazienki i przedpokoju. Każdą z naklejek można dopasować do podobnego wzoru np. w dziale naklejek na
ścianę. Razem będą stanowić piękną całość.
Na zdjęciu wersja podstawowa do sprzedaży: na pojedyńczy włącznik/gniazdko
MATERIAŁ:
naklejka wykonana z wysokiej jakości folii samoprzylepnej matowej
na naklejkę nałożona jest przezroczysta folia transportowa, która chroni naklejkę i ułatwia naklejenie wzoru w
wybranym miejscu

OPIS WYROBU:
w sprzedaży naklejka w 3 rozmiarach - ramka bazowa 14x14cm, wersje podwójna i potrójna - ramka
odpowiednio wydłużona, piłkarz z wersji podstawowej po prawej stronie ramki
w środku naklejki wycięte koło o średnicy 6cm na kable i łatwiejsze pozycjonowanie
naklejkę należy przykleić po odkręceniu kontaktu/gniazdka - pamiętaj o odłączeniu prądu!
naklejka dostępna jest również w odbiciu lustrzanym (wzorek z lewej strony ramki+piłka wykopana w prawą
stronę) - należy zaznaczyć tę opcję
bezpieczna przesyłka w kopercie lub kartonie/tubie, wersji potrójnej naklejki nie wysyłamy w liście
termin realizacji zamówienia: 3-5 dni

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Wybierz rozmiar: pojedyńczy , podwójny , potrójny
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
Odbicie lustrzane: nie , tak
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