Dane aktualne na dzień: 08-05-2021 06:49

Link do produktu: https://planeryscienne.pl/planer-na-rok-szkolny-20212022-suchoscieralny-sun-b1-poziomy-p-78.html

PLANER NA ROK
SZKOLNY 2021/2022
SUCHOŚCIERALNY SUN
B1 POZIOMY
Cena brutto

39,99 zł

Cena netto

32,51 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WP-PL-21197

Kod producenta

5903890821197

Kod EAN

5903890821197

Producent

PremiumAd

Kalendarium

wrzesień 2021 - sierpień 2022

Orientacja

Pozioma

Format

B1

Szerokość (cm)

100

Wysokość (cm)

70,7

Wymiary pola/kratki

ok. 79 mm x 19 mm

Sposób montażu

Plasterki taśmy dwustronnej

Kolorystyka

Sun

Opis produktu
Możesz mieć przed oczami cały rok i skutecznie zaplanować każdy dzień. Nasze planery są stworzone z myślą, o osobach,
które cenią sobie przejrzystość notatek i elastyczność planowania.
Suchościeralna powierzchnia umożliwia pisanie i ścieranie zapisków i możesz robić to tyle razy ile chcesz. Nie potrzebujesz do
tego specjalnych narzędzi (gąbek, zmywaków itp) - wystarczy twoja dłoń, kawałek ręcznika papierowego czy zwykła
ściereczka. Możesz używać dowolnych markerów, jednak my rekomendujemy te dostępne w naszej ofercie. Ich cienka
końcówka pozwala zapisać zdecydowanie więcej w drobnych krateczkach planera niż standardowe markery.
Planer wykonany jest z grubego i sztywnego papieru 200g oraz pokryty jest specjalistycznym laminatem. Takie połączenie
sprawia, że otrzymujesz produkt z najwyższej jakości za niewygórowaną cenę. Jedyne co musisz zrobić, to wybrać odpowiedni
rozmiar oraz kolorystykę.

WYMIARY

wygenerowano w programie shopGold

Format: B0 poziomy

Szerokość: 1000 mm

Wysokość: 707 mm

Przy każdym dniu znajduje się miejsce na twoje wpisy o wymiarach około 79 mm x 19 mm.

MONTAŻ

JAK ZAMONTOWAĆ PLANER?
Planer przykleisz za pomocą "plasterków" dwustronnej taśmy samoprzylepnej, która jest dołączona do planera.

Taśma jest bardzo mocna - dzięki czemu planer nie spadnie ze ściany. Przy odrywaniu plasterków - możesz oderwać
farbę ze ściany - rozważ to przy wybieraniu miejsca montażu.

Jeśli chcesz to możesz go przykleić za pomocą taśmy klejącej.

Planer można zamontować na każdej płaskiej powierzchni - ściana, drzwi, szyba, itp.

PLASTERKI MONTAŻOWE - W ZESTAWIE!
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