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Link do produktu: https://www.0203.pl/pieczatka-4914-rozowa-p-55.html

Pieczątka 4914 RÓŻOWA
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

4914RO

Producent

Trodat

Opis produktu
Pieczątka firmowa średnia jednokolorowa o powierzchni roboczej 64 x 26 mm.
Idealnie nadaje się jako pieczątka firmowa lub jako pieczątka informacyjna np.

Cena obejmuje kompletną pieczątkę gotową do użycia od razu:
automat, wkład tuszujący ( kolor wybrany ) oraz gumę z Twoją nową pieczątką
Nie czekaj na swoją pieczątkę.
U nas wybierasz:
1. wielkość i kolor automatu, kolor wkładki tuszującej,
podajesz nam treść jaka ma być na pieczątce
2. Potwierdzasz telefonicznie zamówienie ( 731-484-127 )
3. Przyjeżdżasz odebrać od nas swoją nową pieczątkę
( zanim dojedziesz będzie gotowa ).
Gotową pieczątkę możemy również wysłać na wskazany adres
(pamiętaj by wybrać taką opcję przy składaniu zamówienia).
WSZYSTKIE WZORY MOŻEMY WYKONAĆ W DOWOLNYM ROZMIARZE i KOLORZE OBUDOWY
ORAZ DOWOLNYM KOLORZE TUSZU
Wygodne zamknięcie: Kompaktowa pieczątka z zatyczką. Pieczątka ma wygodną zatyczkę, która przyda się, kiedy
zechcesz zabrać ją ze sobą. Pieczątka Printy to jedna z najmniejszych, najlżejszych i najbardziej kompaktowych pieczątek na
świecie. Dzięki niewiarygodnie małym wymiarom, pieczątka zmieści się w każdej kieszeni czy teczce.
100% czysta wymiana wkładki: Dzięki specjalnym uchwytom nie ubrudzisz się. Rewolucyjny sposób wymiany wkładki
tuszującej. Dzięki specjalnym uchwytom z boku wkładki łatwo utrzymać ją w palcach, co sprawia, że nie ubrudzisz się przy jej
wymianie. Nie ma też możliwości włożenia wkładki złą stroną. Do wyjęcia i włożenia wkładki wystarczy ustawić pieczątkę w
odpowiedniej pozycji.
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Okienko pozycyjne: Widzisz dokładnie gdzie stemplujesz. Okienko pozycyjne umieszczone na dole pieczątki jest w pełni
przezroczyste, nawet na krawędziach obudowy. Dzięki temu widzisz dokładnie, gdzie stemplujesz i możesz idealnie wpasować
odbicie w wymagane miejsce.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
WYBIERZ KOLOR WKŁADKI TUSZUJĄCEJ: CZARNY , CZERWONY , ZIELONY , NIEBIESKI , FIOLETOWY

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

