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Link do produktu: https://haftonline.pl/recznik-z-wyszytym-imieniem-p-14.html

Ręcznik niebieski z haftem na
prezent, z imionami,
napisem, dedykacją
Cena

69,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

10 dni

Numer katalogowy

PLU403

Kod producenta

niebieski

Opis produktu
Ręcznik niebieski jak czyste niebo
Ręcznik to konieczność. W każdym domu jest wiele ręczników w wielu kolorach. Klienci doceniają jakość takich rzeczy i kupują
je dla siebie. W sklepie można nabyć ręcznik niebieski, zamówić nadruk i cieszyć się jakością wysokiej próby. Solidność
takiego ręcznika jest gwarantowana.
Jest to produkt wykonany z materiału takiego, jak frotte, bawełniany, ładny. Klientom takie ręczniki podobają się niezmiernie,
pozwalają im wycierać ciało dobre, do sucha, ponieważ świetnie chłoną wodę. Dobry ręcznik to podstawa zadowolenia dla
każdej osoby.

Jaki napis na ręczniku?

Na ręczniku można zamieścić dowolny napis - imię, sentencję, cytat. Klient wybiera, dobiera kolor nici oraz krój czcionki, a
firma dba o to, by taki napis był piękny i prezentował się bajecznie. Klienci są zadowoleni takimi napisami, dbają o nie, starają
się, by wyglądały one naprawdę efektownie. Nie ma to jak jakość w świetnej cenie.
Dobry styl przekłada się na zadowolenie klientów. Można skorzystać z tego, co naprawdę piękne, wyjątkowe, dobrej klasy.
Dobra jakość jest tym, co naprawdę efektowne i wysokiej klasy. Dobra cena takiego produktu jest naprawdę cenna,
wyjątkowa, porządna. Można skorzystać z tego, co naprawdę ładne, wyjątkowe i dobre dla każdego. Ręcznik jest niebieski,
więc ładnie prezentuje się na nim biały, czarny, żółty haft. Porządna jakość, elegancja oraz staranny wygląd takiego ręcznika
jest tym, co naprawdę dobrej klasy.

Niebieski ręcznik jest ładny, ma styl, jakość, nadaje się na prezent

Można skorzystać z takiego świetnego ręcznika i zabrać go na wakacje, na wyjazd służbowy lub weekend z bliską osobą.
Ręcznik jest mięsisty, wygodny, sprawdza się jak najlepiej. Niebieski ręcznik jest ładny, ma styl, jakość, nadaje się na prezent
dla bliskiej osoby, dla męża, mamy czy teściowej. Ręcznik to doskonała rzecz dla niejednej osoby i sensowne rozwiązanie dla
każdego. Porządny ręcznik to coś, co wyjątkowe, solidne i naprawdę wysokiej klasy. Podarowanie kompletu dwóch-trzech
ręczników sprawdza się naprawdę dobrze i daje pełne zadowolenie. Klienci lubią mieć ładne rzeczy w dobrych cenach i
wysokiej jakości.
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dostępny rozmiar: 70x140
kolor niebieski
100% bawełna
gramatura 500 g/m2
nie farbuje, ma intensywny, piękny kolor
Certyfikat OEKO-TEX® Standard 100 AITEX 2013PK0026
spełniają polską normę PN-EN 14697:2007
dowolny haftowany tekst, imię życzenia
bez ograniczeń ilości tekstu
duże pole haftu 24 x 24 cm

Wybierz czcionkę w której wykonamy haft:
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Kolory nici w których Twój haftowany tekst będzie wyszyty na ręczniku:
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Nowe ręczniki wypierz przed pierwszym użyciem wg zaleceń producenta, które znajdują się na metce, lub min. 3 razy.
Dopiero po tym zabiegu ręczniki w pełni uzyskują swoją wodochłonność. Zabieg ten ma na celu usunięcie pozostałości
poprodukcyjnych oraz tzw. pylenia, które zazwyczaj ustępuje po kilku praniach.
Więcej o praniu ręczników z haftem na naszym blogu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
ROZMIAR RĘCZNIKA: 70 x 140
CZCIONKA HAFTU: Absolut , Adams , Antyk , Bedrock , BigTop , Binocle , Commercial , Damian , Dekorator , Dokument ,
Donetyk , Efekt , Envision , Frankenstein , FreeHand , Gautami , GeoSlab , Germanik , Gothic , Graphos , Gregorio , Gutenberg
, Handy , Hannait , ImPani , Impresja , Jupiter , Kalinga , Kancelaria , Karitka , Karolus , Ketling , Koala , Kursywa , Laten , Linus
, Litografia , Malarz , Malowany , Maretta , McGregor , Meduse , Mellotron , MoolBaran , Motek , Motor , Mottoa , Nissan ,
Nuance , Orient , Rytm , Spokojny , Studio , Szkolny , Thailand , Vani , Vivienne , Waranus , Weiss , Werset , Zefir , ZigZak

Haftowane propozycje
Po 18tce już nie kinder
Bądź tak twardy jak polsilver

Gdy pięćdziesiąt róż w wazonie
wypij Jacka w dobrym gronie

Osiemnaste masz urodziny
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Odpowiadasz za swe czyny

ZUS co miesiąc dotowałeś
Teraz szalej bo dotrwałeś
Andrzej to już nowa tura
Brzmi cudownie: emerytura!

To okrągłe urodziny
Jak co roku u Haliny

Zobacz propozycje Lista 20 pomysłów na hafty na ręcznikach, od motywacyjnych po zabawne, również popularne cytaty na
2022:
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