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Zegar szklany z własnym nadrukiem.
Pamiątka, prezent ze zdjęciem.
Firmowy zegar.
Cena

71,25 zł

Cena poprzednia

75,00 zł

Dostępność

Magazyn

Czas wysyłki

10 dni

Kod producenta

714

Opis produktu
Mamy dla Ciebie oryginalny prezent! Coś wyjątkowego, co sprawi że zawsze będzie o Tobie pamiętać!

Zegar ścienny SZKLANY - Własny dowolny nadruk

Szklany zegar z własnym nadrukiem to oryginalny i praktyczny pomysł na prezent - na
zegarze można umieścić ulubione zdjęcia, śmieszne grafiki, miły tekst, slogan reklamowy czy własny projekt. Nadruk
wykonywany na zamówienie jest specjalnie przygotowany, tak by projekt nie stracił na swoim estetycznym wyglądzie.
Zegar jest odpowiednim prezentem na wiele okazji, ale również świetnym pomysłem na udekorowanie mieszkania. Zegar
może być idealną pamiątką po ważnym dla nas wydarzeniu, spersonalizowanym prezentem, a także idealnym sposobem na
udekorowanie naszego salonu. PERSONALIZACJA GRATIS.
Zegar ścienny z własnym nadrukiem, wykonujemy projekty na indywidualne zamówienia, wysoka jakość. Duży zegar to
duże możliwości nadruku.. dedykacja, zdjęcia, życzenia... Nie ograniczamy możliwości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor wskazówek: białe , czarne , czerwone , niebieskie
TARCZA ZEGARA: 1 , 2 , 3 , 4
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SPECYFIKACJA

Zegar ścienny SZKLANY

Tarcza zegara jest duża i wykonana ze szkła
hartowanego o gładkiej powierzchni. Jest to solidna i gruba, okrągła tarcza o
grubości ok. 4 mm, co daje możliwość swobodnego nadruku. Mechanizm
wskazówkowy to 3 wskazówki, łącznie z sekundnikiem. Napędzany jedną
baterią (brak w zestawie).
Kolor wskazówek możemy dostosować do grafiki i tła na zegarze, są do
wyboru:
czerwone
niebieskie
czarne
białe

Zegar (już z nadrukiem) który Państwo otrzymają, jest do samodzielnego
montażu. Mechanizm trzeba ulokować w tarczy zegara i zasilić baterią.

NADRUK
Sublimacja, nadruk niewyczuwalny pod palcem.

Nowoczesny Zegar SZKLANY - Własny nadruk
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Nadruk na zamówienie jest specjalnie
przygotowywany, tak by projekt nie stracił na swoim estetycznym wyglądzie.
Wykonywany jest pod szkłem (od spodu) za pomocą wysokiej temperatury, co
sprawia że jest wyjątkowo odporny, a także nie wyczuwalny. Dodatkowo jest
on trwały, dzięki czemu z czasem nie blaknie, a kolory pozostają nadal bardzo
świeże.
Nadruk wykonywany jest w dużej rozdzielczości, co umożliwia nam na
umieszczanie na zegarze np. dowolnych zdjęć. Ten niesamowity prezent na
różne okazje uzyskujemy przez dowolny nadruk. Może to być kilka zdjęć,
grafiki, teksty, krajobraz, logo, zdjęcie firmowe.
Prosimy o dostarczanie zdjęć lub grafik w dużych rozdzielczościach, o wysokich
parametrach kolorystycznych (300DPI) co gwarantuje ładny efekt i dobrą
jakość nadruku. Wysoka rozdzielczość to także większe możliwości korekcji
zdjęć lub niewielkich prac graficznych, jak np. usunięcie tła lub osób....

PERSONALIZACJA
Doświadczeni graficy wykonają dla Ciebie zegar ścienny szklany z
nadrukiem, wykonany na indywidualne zamówienie.
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Może to być Twoje zdjęcie z podróży, które wywołuje wspomnienia, fotografia
ulubionego pupila domowego, praca plastyczna, wykonany osobiście projekt
lub personalizowany napis, który nada pomieszczeniu unikalności i stylowego
efektu.
Zegar z własnym indywidualnym nadrukiem jest unikalną ozdobą wnętrza.
Może być wspaniałym prezentem, a możliwość personalizacji druku za pomocą
własnego zdjęcia, grafiki i tekstu czyni go oryginalnym i niepowtarzalnym
przedmiotem.

Taki zegar to również świetny gadżet reklamowy
dla firm.
Dołącz pliki i opisz w kilku słowach.
Wybierz (zegar szyty na miarę) :
tarczę zegara cyfry jakie mamy nadrukować
kolor wskazówek z dostępnych kolorów
dodaj tekst i zdjęcia, opis
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