Dane aktualne na dzień: 29-09-2022 14:17

Link do produktu: https://www.ontorobi.com/skrzynka-nosidlo-na-piwo-prezent-ciezarowka-wzor-66-p-591.html

Skrzynka nosidło na piwo
PREZENT CIĘŻARÓWKA wzór
66
Cena

42,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod EAN

5904754157919

Opis produktu

DREWNIANA SKRZYNKA , NOSIDŁO NA PIWO I
NAPOJE itp. W KOLORZE naturalnym
Grawerowana na życzenie.
W cenie skrzynki tylko jeden grawer!!!

Sześciopak (mieści się sześć butelek na piwo
0,5l).
Grawery na zdjęciach są przykładowe w których wprowadzamy zmiany.

Jak kupić nosidło:
Po zakupie w tym ogłoszeniu masz do wyboru 1 grafikę na deseczce frontowej .
Miejsce umieszczenia grafiki widoczne na zjęciach.
Mamy dla Ciebie 90 grafik przykładowych, które dzielimy na gotowe jak i na takie gdzie zmieniamy imię, datę lub
dodajemy dedykację jeżeli sobie zażyczysz .
Jeżeli chcesz tylko napis , lub dodatkowy napis do grafiki , to wybierz czcionkę która Ci się podoba oraz upewnij się że
treść nie zawiera błędów, ponieważ w nią nie ingerujemy.
Istnieje też opcja wygrawerowania nosidła według Twojego projektu lub z przesłanych plików graficznych.
Bardzo ważne aby grafika były czarno biała o bardzo dobrej jakości, co zdecydowanie wpływa na efekt
końcowy. Dobra jakość grafiki, to taka grafika ,kiedy powiększymy ją na cały ekran i nie widać pojedynczych
kwadratowych pikseli.
Pliki jakie akceptujemy to JPG, PNG, BMP , CDR -czcionki zamienione na krzywe.
Bardzo często zanim naniesiemy grawer kontaktujemy się jeżeli jest coś nie jasne .
Każde nosidło nawet w kolorze staramy się wykonać tego samego dnia i wysłać najpóźniej w ciągu 24 godz od
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zakupu, a w paczkomacie zazwyczaj ląduje tego samego dnia.
skrzynki na naszych innych ogłoszeniach dostępne w 6 kolorach:
naturalny (kolor drewna)
dark poison (odcień czerni)
brown sugar (odcień brązu)
green ireland (odcień zieleni)
scarlet lips (odcień czerwieni)
sexy blue (odcień niebieskiego)
Kolory pomimo starannie przygotowanych fotografii mogą się różnić w rzeczywistości. Różnice wynikają z ustawienia
monitora jak i z tego że jest to produkt naturalny .
W tym ogłoszeniu bez otwieracza i bez butelek!
Wykonane z drewna liściastego lub sklejki najwyższej jakości takie jak na zdjęciu. Krawędzie szlifowane bardzo solidne,
zbijane sztyftami. Wygodny uchwyt ze sznura jutowego. Odcienie, struktura, przebarwienia i słoje mogą się różnić, ponieważ
to jest naturalne drewno.
Takie skrzyneczki można użyć też na narzędzia i zabawki , są bardzo praktyczne i nie zajmują dużo miejsca. Świetny Prezent.
Każda skrzynka zapakowana w nowy dopasowany karton
Tylko u nas tak wykonane nosidełko, ręczna robota.
Jeżeli się zdecydujesz na naszą grafikę lub jej przeróbkę.
Prosimy abyś po zakupie we wiadomości do sprzedającego napisał nr grafiki , lub dokładnie opisał czego
oczekujesz na skrzynce .
Jeżeli wybierzesz skrzyneczkę z czerwono wytłuszczonym napisem, to znaczy że trzeba nam dosłać tekst lub imię . Nawet jak
imię z przykładu się zgadza, prosimy potwierdź to we wiadomości.
Przyśpieszy to cały proces i paczka ekspresowo dotrze do Ciebie.
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