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S009 Koszykarz
Cena

8,90 zł

Numer katalogowy

S009

Opis produktu
Naklejka wykonana jest z wysokiej jakości, matowej folii niemieckiej marki Oracal, która w pomieszczeniach zamkniętych ma
praktycznie nieograniczoną trwałość. Naklejki wycinane są przez nas na profesjonalnym ploterze tnącym o dużej precyzji
cięcia. Naklejki nie posiadają tła dzięki czemu doskonale prezentują się na aplikowanej powierzchni. Na naklejki jest
naniesiony papier transferowy, który umożliwia łatwe przeniesienie jej w całości na wybraną powierzchnię z
zachowaniem oryginalnego kształtu. Nawet jeśli wzór składa się z osobnych elementów, np. wnętrza i ramki, to
przenoszony jest w całości, ponieważ papier transferowy utrzymuje kształt wzoru podczas przenoszenia.

Naklejki są wycinane komputerowo z folii o wybranym kolorze. Po wycięciu wzoru z naklejki usuwane jest tło i wszelkie
elementy, które nie stanowią wzoru naklejki. Po aplikacji pozostanie wyłącznie wycięta część folii, która stanowi wzór naklejki
(prezentowany na zdjęciu oferty).
Rozmiary naklejki:
Rozmiar

Szerokość

Wysokość

S

25 cm

50 cm

M

50 cm

100 cm

L

70 cm

140 cm

XL

100 cm

200 cm

XXL

120 cm

240 cm

Naklejki mogą zdobić płaskie i gładkie powierzchnie takie jak ściany, szyby, meble, samochody, urządzenia oraz inne, które
chcesz uatrakcyjnić. Powierzchnia musi być płaska, gładka, sucha, oczyszczona z kurzu i odtłuszczona. Naklejki
można naklejać na płaszczyzny malowane po zupełnym wyschnięciu farby, tj. minimum 3 tygodnie po malowaniu.
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Naklejki nie nadają się do naklejania na farby z dużą zawartością lateksu ponieważ nie będą dobrze trzymać się powierzchni.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rozmiar: S : 25 cm x 50 cm , M : 50 cm x 100 cm , L : 70 cm x 140 cm , XL : 100 cm x 200 cm , XXL : 120 cm x 240 cm
Kolor: Czarny , Biały , Żółty , Kremowy , Czerwony , Pomarańczowy , Fioletowy , Lawendowy , Różowy , Granat , Lazurowy ,
Turkusowy , Niebieski , Zielony , Pastelowy zielony , Jasny szary , Ciemny szary , Brązowy , Jasny brąz , Złoty
Odbicie lustrzane: Nie , Tak
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