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Link do produktu: https://www.e-drukarnia777.pl/wizytowki-100szt-p-389.html

Wizytówki 100szt
Cena brutto

35,00 zł

Cena netto

28,46 zł

Dostępność

Na zamówienie

Termin odbioru lub
dostawy

Odbiór osobisty tego samego dnia lub
dostawa do 2dni roboczych

Numer katalogowy

0529

Opis produktu
Wizytówki drukowane na papierach białych o różnych strukturach.
Wizytówki cyfrowe EKSPRESOWE
dostępne rozmiary: 90x45mm, standardowy 90x50mm, 90x54mm
możliwe opcje zaokrąglenia rogów: bez zaokrąglenia, promień zaokrąglenia: 5mm lub 10mm
nadruk: jednostronny / dwustronny
Czas realizacji:
- odbiór osobisty tego samego dnia (czas realizacji do godziny, w przypadku zamówienia projektu lub zaokrąglenia rogów czas realizacji
może się wydłużyć)
- dostawa do 2dni roboczych (dostawa płatna 15zł/netto, przy zamówieniu 10 kompletów wizytówek dostawa bezpłatna)
drukowane na wysokiej klasy drukarce cyfrowej Sharp MX-5070N

PAPIERY:
ELFENBEIN - Karton niepowlekany, matowy, bardzo trwały, o różnych tłoczeniach
DUTCH - Karton niepowlekany, produkowany w technologii bezkwasowej, biały w kilku interesujących tłoczeniach
CONSTELLATION SNOW - karton bezdrzewny, niepowlekany, z masy celulozowej bielonej, śnieżnobiały, dwustronnie
tłoczony E33 Raster
ASTERLUX - papier i karton metalizowany barwiony w masie
BINDAKOTE - (typ: chromolux ) Karton jednostronnie powlekany, biały
SYMBOL FREELIFE SATIN - wysokogatunkowa, trzykrotnie powlekana, bezdrzewna kreda matowa renomowanej włoskiej
papierni występująca w dwóch gramaturach 250 i 300g
SYMBOL FREELIFE GLOSSY - wysokogatunkowa, trzykrotnie powlekana, bezdrzewna kreda połysk renomowanej włoskiej
papierni 300g

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Odbiór osobisty / Dostawa: ODBIÓR OSOBISTY , Dostawa (+ 18,45 zł ), Zamawiam 10 wzorów - bezpłatna dostawa
Rozmiar wizytówki: 90 x 50mm , 90 x 45mm , 90 x 54mm
Papiery białe: Papier kredowy satin 250g , Papier kredowy satin 300g , Papier kredowy błysk 300g , Bindakote Ice White
250g , Dutch groszkowany biały 250g , CC - Color Copy biały 280g . , CC - Color Copy biały 300g , Asterlux White 250g ,
Constellation Snow raster white 240g , ELF - płótno biały - 246g , ELF - kratka biały - 246g , Dutch płótno biały - 250g , Dutch
kratka biały - 250g
Wizytówka 1 lub 2 stronna: jednostronna , dwustronna (+ 8,00 zł )
PROJEKT: TAK mam - wgraj plik poniżej , NIE mam - zamawiam przygotowanie 1strona (+ 24,60 zł ), NIE mam - zamawiam
przygotowanie 2 strony (+ 49,20 zł )
Zaokrąglone rogi: Brak , promień zaokrąglania 10 mm (+ 24,00 zł ), promień zaokrąglania 5 mm (+ 24,00 zł )
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