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Opis produktu
Ceramiczny kubek 330 ml z Twoim własnym nadrukiem - Fotokubek
Ceramiczny kubek 330 ml klasy AAA z Twoim własnym nadrukiem. Kubeczki charakteryzują się wysoką jakością bieli oraz regularnym kształtem,
co pozwala na idealne odwzorowanie kolorów przy wykonywaniu nadruków. Specjalna powłoka klasy AAA zapewnia podwyższoną odporność na
ścieranie.
Kubek z Twoim nadrukiem to doskonała propozycja na upominek reklamowy lub prezent zarówno dla siebie, jak i kogoś bliskiego. Kubek sprawi,
że każdy moment spędzony z ulubioną kawą lub herbatą stanie się jeszcze przyjemniejszy. Ten niebanalny gadżet wprowadzi wyjątkową
atmosferę do każdej kuchni, a także ozdobi biurko w pracy.
Oferowane w naszym sklepie kubki z nadrukiem cechują się wysoką jakością wykonania, są praktyczne i pomysłowe. To unikatowy dodatek,
który z pewnością spodoba się każdemu bez względu na wiek czy okoliczności.

Specyfikacja:

Producent: Twój-gadżet.pl
Materiał: Ceramika
Pojemność: 330 ml
Kolor: Biały (wnętrze i ucho pomarańczowe)
Klasa kubka: AAA (powłoka kubka o podwyższonej odporności na ścieranie)
Wysokość: 95 mm (9,5 cm)
Średnica: 80 mm (8 cm)
Metoda druku: Sublimacja

Projekt:

Projekt należy wysłać na adres mailowy sklep@twoj-gadzet.pl

wygenerowano w programie shopGold

Format pliku: Jpg, Png, Tiff, PDF
Format koloru: RGB
Rozdzielczość: 300 dpi
Maksymalny rozmiar projektu: 85 x 215 mm (8,5 x 21,5 cm)

Jak złożyć zamówienie ?

DODAJ
PRODUKT DO KOSZYKA
Kliknij przycisk DODAJ DO KOSZYKA - produkt zostanie automatycznie dodany do koszyka, a Ty będziesz mógł dalej kontynuować zakupy lub przejść do koszyka w
celu sfinalizowania transakcji.

WYBIERZ SPOSÓB
PŁATNOŚCI I DOSTAWY
Kolejny krok zamówienia to wybór formy dostawy i płatności oraz podanie danych do dostarczenia lub wybranie punktu odbioru przesyłki.

ZŁÓŻ
ZAMÓWIENIE

Następny krok to złożenie zamówienia i dokonanie płatności. Potwierdzenie złożenia zamówienia oraz informacje o przebiegu
realizacji zostaną wysłane na podany w formularzu adres e-mail.

WYŚLIJ PLIKI
DO ZAMÓWIENIA
Ostatni krok to przesłanie projektu na adres mailowy sklep@twoj-gadzet.pl w tytule podając numer zamówienia widoczny w mailu potwierdzającym zakup.

Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak
szybko jak tylko będzie to możliwe.
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