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Link do produktu: https://reklamowe-upominki.pl/bidon-stalowy-fun-tripping-700-ml-czarny-p-61018.html

Bidon stalowy Fun
Tripping 700 ml - czarny
Cena brutto

20,00 zł

Cena netto

16,26 zł

Numer katalogowy

P08418.02

Kod producenta

P08418.02

Producent

NEOPOM

Opis produktu
Bidon stalowy Fun Tripping 700 ml - czarny

Szczelny bidon z uchwytem na nadgarstek, o pojemności 700 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej 18/8.Szczelne zamknięcie leak proof zapobiegające wyciekaniu płynów, wewnętrzna ścianka kubka wykonana ze stali 18/8, nie zawiera BPA, dostępne
zdobienie full color.
Dane techniczne:
Wymiary: 7023570mm
Materiał: stal nierdzewna 18/8, polipropylen, poliester
Kolor: Czarny
Indeks: P08418.02
Ilość w kartonie: 40
Znakowanie:
Metoda znakowania: Grawer
Miejsce zdobienia: bok - str. 1
Ilość kolorów: 1
Rozmiar obszaru zdobienia: 50x130mm
Maksymalny rozmiar logo: 50x30mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Kolor: Czarny

Najczęstsze pytania
Czy możemy zamówić 1 bidon na wzór?
Strona klepu nie pozwala na dokonywanie zakupów detalicznych.
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Zamówienia na wzory możecie Państwo składać drogą mailową.
Współpracujemy wyłącznie z klientami hurtowymi.
Czy można wykonać nadruk na całej powierzchni bidonu?
Nadruk "dookoła" butelki jest możliwy tylko w przypadku niektórych modeli.
Drukowany bidon musi być równy, bez przetłoczeń i zwężeń.
Nadruki na całej powierzchni bidonu wyceniamy indywidualnie.
Czy można zamówić 1 sztukę bidonu z nadrukiem ?
Możemy wykonać dla Państwa nadruk próbny na bidonie - jednak prosimy
pamiętać, że koszty początkowe muszą zawsze postać bez względu na to czy
drukowany jest 1 czy 100 produktów. W przypadku mniejszych nakładów
polecamy wybór bidonów aluminiowych na których logo możemy wykonać
metodą graweru laserowego.
Czy na butelce można wydrukować imię każdego zawodnika drużyny ?
Możemy wykonać oczywiście takie zamówienie - w tym przypadku także
polecamy wybór bidonów aluminiowych ze znakowaniem metodą grawer. W
tej metodzie znakowania nie ma potrzeby tworzenia matryc dla każdego
imienia - dzięki czemu obniża się koszt wykonania znakowania.
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