AKCESORIA

PODKŁADY MDF

KAŻDY PRODUKT WYMAGA ELEGANCKIEGO WYKOŃCZENIA
Jesteśmy dumni z jakości produktów do nadruku znajdujących się w naszej ofercie.
Wiemy jednak, jak ważnym elementem tworzenia wyjątkowych produktów końcowych
są odpowiednie akcesoria. To one nadają finalnym produktom ostateczną formę.
Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości podkładów drewnianych, umożliwiających
tworzenie niepowtarzalnych dyplomów. Do podkładów proponujemy dopasowane
i eleganckie etui. Dzięki zestawowi profesjonalnych narzędzi do obróbki aluminium
arkuszom blachy można nadać ostateczny szlif. Wśród akcesoriów znajdują się również
elementy uzupełniające produkty do nadruku, takie jak: podstawki do talerzy i płytek, medale
do krążków lub zapięcia do identyfikatorów. Ostatnim, ale nie mniej ważnym produktem w tej
grupie są opakowania. Zabezpieczają one produkt, a jednocześnie, dzięki eleganckiemu
wykończeniu podnoszą jego wartość w oczach klienta.

PODKŁADY LEE ORAZ ROSA
Podkład do metalu to podstawowy produkt w ofercie. Po przyklejeniu do niego zadrukowanej
blachy staje się eleganckim dyplomem. Nasze podkłady wykonane są z wysokiej jakości
trwałego, odpornego na odkształcenia materiału MDF, wykończonego w sposób znakomicie
imitujący naturalne drewno. Proponujemy podkłady w dwóch rodzajach wykończenia.
Wszystkie podkłady na rewersie posiadają wycięcia pozwalające na powieszenie ich na ścianie
(w orientacji pionowej lub poziomej). Do podkładów proponujemy dopasowane wielkością,
elegancko wykończone etui lub kartonik.

Podkład klasyczny MDF Lee

Podkład klasyczny MDF Rosa

Najpopularniejszy model podkładów. Posiada półmatowe wykończenie
oraz ozdobny kształt rantu. Dostępny w sześciu rozmiarach.

Ekskluzywny podkład lakierowany, błyszczący, w kolorze bordo,
skierowany do wymagających klientów.
22,5x30,5 cm [9x12'] 821109

30,5x38 cm [12x15'] 821106

20x25 cm [8x10'] 821108
22,5x30,5 cm [9x12'] 821105

17,5x22,5 cm [7x9'] 821107

20x25 cm [8x10'] 821104
17,5x22,5 cm [7x9'] 821103

15x20 cm [6x8'] 821102

10x15 cm [4x6'] 821101

ELEGANCKIE WYKOŃCZENIE RANTÓW
Profil rantu podkładów Lee oraz Rosa nadaje
im subtelny i elegancki charakter.

32
2

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Lider polskiego rynku sublimacji

PODKŁADY

Podkład MDF do tarcz 561 oraz 562

Podkład MDF w kształcie tarczy dopasowany do tarcz
aluminiowych z serii Platinum (s. 16).

Podkład MDF do tarczy 642 Hardy

Podkład MDF do medali S1 Hardy

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład
został wzmocniony dodatkową powłoką zapewniającą
podwyższoną odporność na zarysowania. Dopasowany
do tarczy aluminiowej 642 (s. 16).

Wykonany z wysokiej jakości materiału MDF podkład
do medali został wzmocniony dodatkową powłoką
zapewniającą wysoką odporność na zarysowania.

821204

821203

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

AKCESORIA

20,9 x 16,5 cm
1 szt./op.

561 [15,5 x 17,7 cm] 821201
562 [18,4 x 22,2 cm] 821202

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

Podstawka pod wizyt�wk�

16,5 x 12 cm
1 szt./op.

Medale do aluminium

Popularny produkt skierowany głównie do firm i instytucji.
Na podkład można nakleić zadrukowaną blachę.

Wykonany z rzeźbionego, masywnego metalowego odlewu,
z ornamentowym wykończeniem brzegów i miejscem na umieszczenie
krążka aluminiowego o średnicy 50 mm. Trzy wersje wykończenia.

821301

Wymiary (śr.)

50 mm

Opakowanie

1 szt./op.

złoty 821001

srebrny 821002

Wymiary (wys. x sz.)

4 x 20 cm

Opakowanie

1 szt./op.
brązowy 821003

3

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.
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AKCESORIA

ETUI DO PODKŁADÓW

Poziome, bordowe etui do podkładu Sameti

Poziome, granatowe etui do podkładu Sameti

[etui do podkładu]

Poziome, zielone etui do podkładu Sameti

[etui do podkładu]

[etui do podkładu]

4x6'

823101

4x6'

823107

4x6'

823113

6x8'

823102

6x8'

823108

6x8'

823114

7x9’

823103
823104

7x9’
8x10'

823109
823110

7x9’

8x10'

8x10'

823115
823116

9x12'

823105

9x12'

823111

9x12'

823117

12x15’

823106

12x15’

823112

12x15’

823118

Pionowe, bordowe etui do podkładu Sameti

Pionowe, granatowe etui do podkładu Sameti

[etui do podkładu]

Pionowe, zielone etui do podkładu Sameti

[etui do podkładu]

[etui do podkładu]

4x6'

823119

4x6'

823125

4x6'

823131

6x8'

823120

6x8'

823126

6x8'

823132

7x9’

823121
823122

7x9’
8x10'

823127
823128

7x9’

8x10'

8x10'

823133
823134

9x12'

823123

9x12'

823129

9x12'

823135

12x15’

823124

12x15’

823130

12x15’

823136

ETUI DO PODKŁADÓW KLASYCZNYCH
Etui pozwalają na efektowną prezentację dyplomów, będąc jednocześnie wygodnym i praktycznym
opakowaniem. Starannie położona okleina na zewnątrz oraz dokładnie dopasowana do wybranego
modelu podkładu, wykończona miękkim pluszowym materiałem wkładka w środku. Tasiemki ułatwiają
wyjęcie podkładu z opakowania, a okute narożniki wzmacniają i nadają etui elegancki wygląd. Etui
występują w trzech wersjach kolorystycznych oraz w dwóch orientacjach: poziomej i pionowej.
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Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Lider polskiego rynku sublimacji
Etui do podkładu Tarcza 642

Eleganckie etui do podkładu w kształcie tarczy 642.
Dwa kolory wykończenia.

ETUI I TECZKI

AKCESORIA

Etui do podkładu do medali S1

Eleganckie etui do podkładu do medali S1.
Dwa kolory wykończenia.

bordowe 823203

bordowe 823201

granatowe 823204

granatowe 823202

Teczka do tabliczki aluminiowej

Pozwala na efektowną prezentację zadrukowanej blachy aluminiowej.
Wymiar wewnętrzny (miejsce na blachę) to 15 x 23 cm. Trzy kolory wykończenia.

Etui do medali

Eleganckie etui idealnie dopasowane do medali z naszej oferty.
Trzy kolory wykończenia.

zielona 823403

bordowa 823401

granatowa 823402

bordowe 823301

5

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

zielone 823303

granatowe 823302
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Lider polskiego rynku sublimacji

CERAMIKA

Kubek biały De Lux

DO NADRUKU

Kubek biały Porcelo De Lux

Biały kubek do nadruku, w pełni odporny na mycie
w zmywarkach. Jako pierwsi na rynku w standardzie
oferujemy kubek pokryty utwardzaną powłoką!
Kubek De Lux to produkt najwyższej jakości oferowany
w niezwykle atrakcyjnej cenie.

Kubek porcelanowy do nadruku, w pełni
odporny na mycie w zmywarkach. Najwyższa
jakość ceramiki i śnieżnobiałe wykończenie.

811104

811101

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

9,5 x 8 cm

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność

300 ml

Op. zbiorcze

36 szt./kart.

9,5 x 8 cm
300 ml
36 szt./kart.

Kubek biały stożkowy

Kubek biały Latte do nadruku o interesującym
stożkowym kształcie. Posiada duże, wygodne
do trzymania ucho. Dostępny w dwóch rozmiarach.

SERIA PRODUKTÓW De Lux
Produkty noszące nazwę De Lux są pokryte specjalnie utwardzoną
powłoką zapewniającą odporność na mycie w zmywarkach przez
długi czas użytkowania produktu.

Kubek biały Max

Biały kubek do nadruku. Duża pojemność
i wygodne ucho do trzymania.
811107

Kubek Latte Max

Kubek Latte

811105

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

6

811106
15,1 x 6 cm
450 ml
24 szt./kart.

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

9,5 x 6 cm
300 ml
36 szt./kart.

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

12 x 8,5 cm
450 ml
36 szt./kart.

5

Lider polskiego rynku sublimacji
Kubek z kolorowym wnętrzem

CERAMIKA
Wymiary (wys. x śr.)

Kubek biały z kolorowym wnętrzem. Dostępny
w 9 żywych i nasyconych kolorach.

czarny 811115

Pojemność
Op. zbiorcze

żółty 811116

DO NADRUKU

9,5 x 8 cm
300 ml
36 szt./kart.

pomarańczowy 811117

czerwony 811118

różowy 811119

KUBKI Z KOLOROWYM WNĘTRZEM
Kubki z kolorowym wnętrzem są coraz częściej zamawiane przez
klientów, którzy chcą urozmaicić swoją ofertę. W naszym katalogu
znajdują się zarówno klasyczne kubki białe z kolorowym wnętrzem,
kubki z kolorowym wnętrzem i uszkiem, jak również ciekawie
wyprofilowane kubki KAZO z dodatkową kolorową łyżeczką. Bogaty
wybór kolorów obejmujący wszystkie kolory podstawowe pozwala
łatwo dopasować rodzaj wykończenia do nadrukowanego zdjęcia,
grafiki lub logo. Kubki z kolorowym wnętrzem to powiew świeżości
w ofercie produktów ceramicznych.

jasnoniebieski 811120

granatowy 811121

Kubki z kolorowym wnętrzem, uchem i łyżeczką
KAZO De Lux
Biały kubek do nadruku z kolorowym wnętrzem.
Kolorowe jest również uszko oraz łyżeczka będąca
w zestawie. W pełni odporny na mycie w zmywarkach.

czarny 811124

7

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

czerwony 811125

jasnozielony 811122

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

zielony 811123

9,5 x 8,2 cm
300 ml
36 szt./kart.

żółty 811126

zielony 811142

niebieski 811141

7

Lider polskiego rynku sublimacji

ALUMINIUM DO NADRUKU

METAL GRAWERTON
Materiały aluminiowe i metalowe Grawerton do nadruku sublimacyjnego są efektem wieloletnich doświadczeń,
testów oraz poszukiwań najlepszych dostępnych na rynku rozwiązań. Ścisła współpraca z producentami już
na etapie projektowania produktu, pozwala nam oferować materiały o najwyższej dostępnej jakości oraz
powtarzalnej specyfikacji gwarantującej udane rezultaty termotransferu.

Poznaj wszystkie serie blach Grawerton
Znając różnorodność zastosowań blach aluminiowych stale rozszerzamy ofertę, proponując blachy dopasowane
technologicznie i ekonomicznie do potrzeb naszych Klientów.

Seria e-PLATINUM

Seria PLATINUM

Seria CHROMALUXE

Ekonomiczny wybór

Najpopularniejsze rozwiązanie

Najwyższa jakość

grubość blachy:

0,4 mm

rozmiar arkusza:

305 x 605 mm

Seria e-Platinum jest skierowana do Klientów poszukujących
najbardziej ekonomicznych rozwiązań. Grafika wektorowa, jak
również elementy tekstowe są odwzorowane na akceptowalnym,
wysokim poziomie, przy zachowaniu niskich kosztów produkcji.

8

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

grubość blachy:

0,5 mm

rozmiar arkusza:

305 x 610 mm

Seria Platinum to podstawa naszej oferty. Standardowa grubość
oraz liczba warstw poliestrowych sprawiają, że najlepiej sprawdza
się w tradycyjnych zastosowaniach, gdzie potrzebna jest zarówno
odpowiednia reprodukcja kolorowych obrazów (w tym zdjęć), jak
i wysoka rozdzielczość liter czy też drobnych elementów wektorowych.

grubość blachy:

1,14 mm

rozmiar arkusza:

305 x 605 mm

Klientom oczekującym jeszcze wyższej jakości proponujemy blachę
serii ChromaLuxe. Jest ona grubsza od pozostałych blach, posiada
również największą liczbę warstw poliestrowych. Nadaje się do bardzo
wiernej i trwałej reprodukcji zdjęć z zachowaniem detali oraz bogatej
palety barw. Specjalne powłoki zapewniają nadrukom podwyższoną
odporność na promieniowanie UV.
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DO NADRUKU ALUMINIUM
Blacha aluminiowa w arkuszach z serii Platinum

Wymiary (wys. x sz.)
Grubość

Najpopularniejszy rodzaj sprzedawanej w arkuszach blachy w naszej
ofercie. Dostępna w 11 kolorach i rodzajach wykończenia.

Op. zbiorcze

50 ark./kart.

813101

813102

813103

813104

813105

813106

nr 16
półmatowa złota klasyczna

nr 17
półmatowa złota metaliczna

nr 18
półmatowa złota jasna

nr 19
matowa złota ciemna

nr 20
matowa srebrna klasyczna

nr 21
półmatowa srebrna metaliczna

813107

813108

813109

813110

813111

nr 22
półmatowa brązowa

nr 23
półmatowa biała

nr 24
błyszcząca złota

nr 25
błyszcząca złota ciemna

nr 26
błyszcząca srebrna

Wymiary (wys. x sz.)

Blacha aluminiowa w arkuszach z serii e-Platinum

Grubość

Blacha do sublimacji o bardzo dobrym stosunku jakości do ceny.
Dostępna w 8 wariantach wykończenia.

14
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30,5 x 61 cm
0,5 mm

Op. zbiorcze

30,5 x 60,5 cm
0,4 mm
50 ark./kart.

813117

813118

813119

813120

813121

813122

813123

813124

nr 27
matowa złota ciemna

nr 29
matowa srebrna klasyczna

nr 30
srebrna satynowa

nr 31
półmatowa biała

nr 32
srebrna tytanowa

nr 35
srebrna satynowa dwustronna

nr 36
półmatowa złota klasyczna

nr 37
satynowa brązowa

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

DO NADRUKU ALUMINIUM
Blacha aluminiowa Platinum - formaty

Blacha aluminiowa Platinum - tarcze

Blachę z serii Platinum oferujemy również pociętą do gotowych formatów.
Są one odpowiednio dopasowane do poszczególnych podkładów MDF
z naszej oferty. W opakowaniu znajduje się 10 sztuk.

Blacha serii Platinum wycięta w kształt tarcz.
Dopasowana do oferowanych podkładów
w kształcie tarcz (s. 33).

Półmatowa złota klasyczna
indeks

format

813201

L

813202

wymiary

indeks

wz�r

813301

561

10,8 x 14,3 cm

813302

562
642

13,3 x 16,8 cm

813303

12,1 x 17,1 cm

Błyszcząca złota

wymiary

indeks

format
L

10,8 x 16 cm

813205

15,2 x 20,5 cm

813206

wymiary
10,8 x 16 cm

wzory:
561/562

15,2 x 20,5 cm

813203

N

15,2 x 23 cm

813207

N

15,2 x 23 cm

813204

O

23 x 30,5 cm

813208

O

23 x 30,5 cm

wzór:
642

Blacha aluminiowa Platinum - krążki

Krążki wykonane z blachy serii Platinum. Krążki o średnicy 50 mm są
doskonale dopasowane do medali Grawerton. Dostępne w 6 kolorach.
W opakowaniu znajduje się 50 sztuk.

Półmatowa złota klasyczna
indeks

indeks

813401

25 mm

813404

25 mm

813402

33 mm
50 mm

813405

33 mm
50 mm

813403

Matowa srebrna klasyczna
indeks

813406

Błyszcząca srebrna
indeks

813407

25 mm

813410

25 mm

813408

33 mm
50 mm

813411

33 mm
50 mm

813409

Półmatowa brązowa
indeks

813412

Półmatowa biała
indeks

813413

25 mm

813416

25 mm

813414

33 mm
50 mm

813417

33 mm
50 mm

813415

16
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Błyszcząca złota

813418

Wzornik blach Grawerton!

Nawet najlepiej wykonane zdjęcie nie jest w stanie oddać w pełni kolorów,
struktury oraz stopnia odbijania światła przez blachę. Skontaktuj się z nami,
a dostarczymy Ci najnowszy, zawierający wszystkie obecne w ofercie
modele wzornik blach Grawerton!

Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Lider polskiego rynku sublimacji

ALUMINIUM DO NADRUKU

Pudełko metalowe Serce

Kubek emaliowany

Wykonane z aluminium pudełko w kształcie serca. Na wierzchu
pokrywki znajduje się miejsce na wklejenie zadrukowanej blaszki
aluminiowej (blaszka w zestawie).

Biały emaliowany kubek w stylu retro.

813503

Wymiary (wys. x śr.)

813504

Pojemność
Op. zbiorcze

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

48 szt./kart.

15 x 13 cm
1 szt./op.

Kubek termiczny stalowy z okienkiem

Bidon aluminiowy

813501

813502

Kubek termiczny stalowy z białym okienkiem do nadruku
w białym opakowaniu. Wieczko posiada wygodne i szczelne
zamknięcie. Doskonale utrzymuje ciepło napojów.

8 x 8,6 cm
250 ml

Bidon biały do nadruku 500 ml w białym
opakowaniu. W zestawie znajduje się zapięcie
umożliwiające szybkie przymocowanie bidonu.

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

Wymiary (wys. x śr.)
Pojemność
Op. zbiorcze

11

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

21 x 7 cm
500 ml
48 szt./kart.

14,5 x 8,2 cm
500 ml
24 szt./kart.
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Lider polskiego rynku sublimacji

TEKSTYLIA

Biała koszulka z kołnierzykiem Polo

Biała koszulka z długimi rękawami Lord

Koszulka biała z krótkim rękawem i kołnierzykiem. Wysoka gramatura,
elegancki krój, kołnierzyk zapinany na guziki sprawiają, że sprawdza się
wszędzie tam, gdzie potrzebna jest personalizowana odzież wysokiej jakości.
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

XS 814116
S 814117
M 814118
L 814119
XL 814120
XXL 814121

DO NADRUKU

Wykonana z materiału Texgraw koszulka do nadruku z długimi
rękawami. Posiada uniwersalny sportowy krój oraz proste wykończenie.
Każda koszulka zapakowana jest w osobne foliowe opakowanie.

XS 814122
S 814123
M 814124
L 814125
XL 814126
XXL 814127

TEXGRAW

Texgraw jest materiałem tekstylnym łączącym komfort użytkowania z doskonałymi
rezultatami transferu. Materiał jest miły w dotyku i doskonale układa się na ciele.
Koszulki z niego wykonane można prać w temperaturze do 90 C bez obaw o utratę
koloru i fasonu. Można na nie nadrukować dowolny projekt graficzny (grafika i zdjęcia)
metodą sublimacji. Nieograniczona wielkość zadruku pozwala tworzyć oryginalne
ubrania. Nadruk jest niewyczuwalny w dotyku, trwały i zachowuje swój wygląd przez
cały okres życia produktu. Koszulki Grawerton znajdują uznanie zarówno wśród
klientów detalicznych, jak również biznesowych, tworzących na bazie naszych koszulek
wysokiej jakości odzież reklamową. Koszulki zapakowane są w opakowania foliowe
z zamknięciem wielorazowego użytku. Umożliwia to zapakowanie koszulki
po transferze. Wszystkie koszulki mają metki świadczące o użyciu do ich produkcji
materiałów najwyższej jakości.

12

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.
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TEKSTYLIA

Fartuszek do nadruku Piny

Torba Eko

Torba Inkop

814201

814202

Wygodna i praktyczna biała torba na zakupy. Aplikacja na torbie może
być doskonałą reklamą sklepu lub firmy. Mocny materiał i dokładne
wykończenie zapewniają dużą wytrzymałość torby.

Fartuszek biały, matowy. Może służyć jako personalizowana
odzież kuchenna lub zabawny gadżet imprezowy.
814401

Biała torba na zakupy wykonana z miękkiego materiału. Przyjemna
w dotyku, wytrzymała i łatwa do prania. Każda sztuka pakowana
jest pojedynczo w praktyczne i chroniące od zabrudzeń opakowanie.

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie
Wymiary (wys. x sz.)
Op. zbiorcze

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

40 x 38 cm
50 szt./kart.

Summer Fashion week

73 x 59 cm
1 szt./op.

Duża torba na ramię

Mała torba na ramię

Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa
jest zapinana na wygodny rzep, a wewnętrzna przegroda na zamek.
Regulowana długość paska.

814203

szek

Bardzo praktyczna torba na ramię z polem do zadruku. Przednia klapa
jest zapinana na wygodny rzep. Regulowana długość paska.

814204

iF sta

Wymiary (wys. x sz.)
Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

20
13

42 x 37 cm
1 szt./op.

31 x 22 cm

Opakowanie

22 x 17 cm
1 szt./op.

1 szt./op.
Parametry techniczne, cennik produktów, nowości
oraz wiele więcej zawsze na www.grawerton.pl

Lider polskiego rynku sublimacji

TEKSTYLIA

Chusta tr�jk�tna

�liniak z ż�łt� lam�wk�

Miękkie wykończenie, antystatyczny
i antyalergiczny materiał, łatwy
do zadrukowania na całej powierzchni.
Wykończony żółtą lamówką i tasiemką.

Miękka chusta z nadrukiem to nie tylko dodatek do ubrania.
To także sposób na oryginalną identyfikację podczas zebrania,
konferencji lub rodzinnej wycieczki. Dwa rodzaje wykończenia.

814701 chusta matowa Ruba
814702 chusta atłasowa

814501
Wymiary
Opakowanie

63 x 63 x 90 cm

Wymiary (wys. x sz.)

1 szt./op.

Opakowanie

Worek na kapcie Sek

Produkt skierowany głównie do najmłodszych.
Starannie uszyty, z mocną, niebieską wstążką.

814205

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

24 x 21 cm

42 x 36 cm
1 szt./op.

DO NADRUKU

Krawat Solmio

Wykonany z miękkiego, dobrze układającego się
materiału. Cała powierzchnia do zadruku. Idealny
zwłaszcza na imprezy i spotkania towarzyskie.

814170

Wymiary (wys. x sz.)
Op. zbiorcze

1 szt./op.

144 x 10 cm
100 szt./kart.

814702

814701

Breloki materiałowe to drobne, ale ciekawe
gadżety. Dostępne są dwa modele.

814601 obszycie czerwone
814602 obszycie białe

814603 obszycie czerwone
814604 obszycie białe

Wymiary (wys. x sz.)

815314 brelok T-shirt
815315 brelok Prostokąt

Opakowanie
815314
Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

21 x 11 cm
1 szt./op.

Proporczyk o prostokątnym kształcie zakończony
frędzelkami. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.

Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

20 x 13 cm
1 szt./op.

7 x 8 cm
1 szt./op.

815315
Wymiary (wys. x sz.)
Opakowanie

Wygląd oraz parametry techniczne produktów
mogą ulegać zmianom.

Proporczyk Prostokąt

Proporczyk w kształcie flagi o ciekawym
zakończeniu. Dostępne dwie wersje kolorystyczne.

Breloki materiałowe

14

Proporczyk Flaga

2,5 x 12 cm
1 szt./op.
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