POSTACIE Z PŁYTY HDF

Ulubiony piosenkarz, modelka, bohater komiksowy
a może po prostu wolnostojąca reklama.
Możemy wykonać wszystko . Nasze postacie produkujemy
na indywidualne zamówienie z plików powierzonych
ale dysponujemy również swoją bazą.
Wystarczy zapytać – zapraszamy.

Teraz nowy, twardszy materiał!
Karton zastąpiliśmy płytą HDF tzw. plecówką.
Postacie są trwalsze, wytrzymałe i łatwiejsze do transportu.
Noga wykonana również z płyty hdf mocowana na
szybkozłączki daje lepszą stabilność.

www.trangorxl.pl

2. Postać zwykła Standard

170 cm

do 200 cm

1. Postać zwykła Economy

do 55 cm

do 100 cm

Cena: 160 zł ne o
Wysyłka 80 zł ne o
Realizacja: do 3 dni

Cena: 160 zł ne o
Wysyłka 200 zł ne o
Realizacja: do 3 dni

4. Postać Standard Monidło

do 200 cm

3. Postać Premium

do 120 cm

Cena: 180 zł ne o
Wysyłka 200 zł ne o
Realizacja: do 3 dni

Wymiary max. 130x200cm
Cena: 200-250 zł ne o, Wysyłka do ustalenia.
Realizacja: do 3-5 dni
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5. Postać stand reklamowy

6. Postać dzielona

Wymiary max. 130x200cm
Cena: 200-250 zł ne o, Wysyłka do ustalenia
Realizacja: do 3-5 dni

Wymiary max. 130x200cm
Cena: 200 zł ne o, Wysyłka do ustalenia
Realizacja: do 3-5 dni

Wychodząc naprzeciw klientom, wprowadziliśmy do oferty opcję dzielenia większych
postaci . I tak w przypadku gdy potrzebna postać przekracza wymiary naszej zwykłej
postaci economy możemy ją podzielić. Dzielenie jest praktycznie niewidoczne a listwa
łącząca sprawia że postać jest tak samo odporna i wytrzymała jak w całości.

Skąd wziąć zdjęcie?
Jeśli nasza ﬁrma nie posiada potrzebnej postaci lub jest ona nieodpowiednia
dla Państwa, można przesłać do nas swoje zdjęcie. Należy jednak pamiętać
aby zdjęcie spełniało wymagania umożliwiające produkcję takiej postaci.
Wszystkie informacje w dziale przygotowanie plików.
Zdjęcie można poszukać na Google w zakładce graﬁka.
Zdjęcie można kupić na portalach z graﬁką:
www.fotolia.pl
www.istockphoto.com
www.shu erstock.com
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