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Link do produktu: https://planeryscienne.pl/planer-tygodniowy-rodzinny-2-3-pastelove-outlet-p-116.html

PLANER TYGODNIOWY
RODZINNY 2 + 3
PASTELOVE OUTLET
Cena brutto

29,99 zł

Cena netto

24,38 zł

Cena poprzednia

59,99 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

WPO-PL-U-20855

Kod producenta

WPO-PL-U-20855

Kod EAN

5903890820855

Producent

PremiumAd

Kalendarium

Uniwersalne - Tygodniowe

Orientacja

Pozioma

Format

inny

Szerokość (cm)

51

Wysokość (cm)

42

Sposób montażu

Samoprzylepny

Kolorystyka

PasteLove

Opis produktu
OUTLET
Ten planer jest z kategorii wyprzedaż. Może posiadać drobne wady, którenie nie wykluczają go całkowicie z użytkownia. Mogą
to być rysy na laminacie, paproszki pod laminatem, lekkie zagniecenia, przebarwienia, gorsza jakość druku. Wiele z tych
uszkozdzeń nie nie rzuca się od razu w oczy dzięki temu planery mogą być użytkowane.
Rodzinny planer suchościeralny do przyklejenia na lodówce lub innej powierzchni. Ułatwia planowanie zadań kążdego z
członków rodziny. Dzięki naszemu planerowi nie zapomnisz o ważnych wydarzeniach w nadchodzącym tygodniu - bez względu
czy będzie to wymiana opon, wizyta u lekarza czy potrzeba przygotowania czegoś do szkoły dla twojego dziecka. Możesz
używać naszego planera przez wiele tygodni , ponieważ jest zaprojektowany tak, aby wycierać go co niedzielę i planować
nadchodzący tydzień. Wystarczy, że ponumerujesz dni oraz wpiszesz bieżący miesiąc i od razu możesz zacząć planować swoje
wydażenia. Od teraz nie zapomnisz o niczym
Na tej aukcji dostępna jest wersja dla 5 osób. Dostępne są również opcje dla 3 i 4 osób.
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.
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Wymiary
Szerokość: 55 cm
Wysokość: 47 cm

NOTATKI I ŚCIERANIE

NOTATKI I ŚCIERANIE
Aby umożliwić ci pełną kontrolę nad notatkami, pokryliśmy sztywny powlekany papier specjalistycznym laminatem.
Dzięki temu stworzyliśmy dla Ciebie produkt, który pozwala Ci dobrze się zorganizować.
1. Możesz pisać po nim przy pomocy specjalnych markerów, a potem ścierać notatki i zapisywać nowe.
2. Markery znajdziesz na naszych aukcjach.
3. Do czyszczenia możesz użyć zwykłej chusteczki, ściereczki lub nawet palca.
4. Ścieranie zapisków po dłuższym czasie czasie może być nieco utrudnione, a marker może pozostawić delikatne ślady
na powierzchni suchościeralnej – jest to normalne zjawisko.
5. Planer pokryty jest specjalistycznym laminatem, dzięki temu możesz do zmycia takich trudniejszych zabrudzeń użyć
płynu do mycia naczyń, szyb czy użyć zmywacza do białych tabilic (dostępny na naszych aukcjach).
Pamiętaj, że w zależności od ustawień twojego monitora i technologii druku - kolory mogą się nieznacznie różnić od tego co
widzisz na ekranie.

FILM - PISANIE I ŚCIERANIE
Montaż

JAK ZAMONTOWAĆ PLANER?
Planer posiada warstwę specjalnego kleju na całej powierzchni. Aby klej się nie zabrudził pokryty jest warstwą
usuwalnego papieru silikonowego. Wystarczy go odkleić do montażu. Najlepiej robić to stopniowo
Zobacz na youtube jak wygląda montaż planera samoprzylepnego
http://bit.ly/planermontaz2
To nie jest zwykła folia samoprzylepna!
Idealnie przylega do lodówki czy innej płaskiej powierzchni (można kleić do do mebli, szkła, ściany - ważne aby ta
powierzchnia nie pyliła, nie była zakurzona - warto ją przed montażem oczyścić na mokro i odtłuścić, oraz poczekać do
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wyschnięcia przed montażem).
Przy klejeniu nie powstają „bąble” powietrza - nawet gdy nie masz doświadczenia w klejeniu takich naklejek
Przy odklejaniu nie zostawia kleju.
Przy odklejaniu nie uszkodzi farby na ścianie (ważne aby nie była to tania farba z marketu)
Możesz go odkleić i przykleić w innym miejscu dopóki klej jest czysty
UWAGA
Ze względu na specyfikę kleju i sposób transportu (planery nawijamy na tekturowe tulejki i wysyłamy w rulonie) papier
podkłądowy może odklejać się w kilku miejscach od folii z laminatem. Może sprawić wrażenie zagniecenia.Nie musisz
się tym przejmować. Możesz spokojnie możesz go przykleić - będzie idealnie przylegał do powierzchni :)

FILM - MONTAŻ I DEMONTAŻ
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