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Link do produktu: https://www.sklep.biodar.com.pl/rola-owadow-w-przyrodzie-p-98.html

Rola owadów w przyrodzie
Cena

89,00 zł

Dostępność

Dostępny

Opis produktu
Plakat przedstawiający ogólne informacje dotyczące roli owadów w przyrodzie - korzyści dla natury i szkody wynikające z
obecności chrząszczy, pszczół, motyli, mrówek i innych owadów.
Format wydruku: 100 cm x 70 cm (szerokość x wysokość)

Udostępniamy formy sprzedaży:
Zakup plakatu - wydruk na papierze kredowym
Zakup tablicy:
1. nadruk na blasze aluminiowej ocynkowanej, wyklejonej folią monomeryczną z laminatem UV, wydruk UV 1440 dpi
2. nadruk na płycie dibond, 3-warstwowej, aluminium z rdzeniem poliuretanowym, sztywnej, o grubości 1 cm,
wyklejonej folią monomeryczną z laminatem UV, wydruk UV 1440 dpi
3. nadruk na płycie pvc 3 mm, wyklejonej folią monomeryczną z laminatem UV, wydruk UV 1440 dpi

Przedstawiamy tu propozycje przygotowanych projektów. Możliwe jest również przygotowanie przez naszą firmę
indywidualnego projektu z pokrewnej tematyki bądź wprowadzenie proponowanych zmian/uwag klienta (np. dodanie logo,
zmiana tekstów bądź zdjęć). W takiej sytuacji prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów zlecenia.
Podane ceny dotyczą zamówienia pojedynczego plakatu / tablicy. W przypadku zamawiania większej ilości towarów prosimy
o kontakt w celu ustalenia ceny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Forma: Plakat , Tablica - blacha ocynk + laminat UV, (+ 194,00 zł ), Tablica - dibond, 3 warstwowa, laminat, druk UV (+
175,00 zł ), Tablica - pvc 3mm, laminat UV (+ 105,00 zł )

Wydawnictwo
Wydawnictwo BioDar ukierunkowane jest na tworzenie niskonakładowych publikacji o tematyce ekologicznej i przyrodniczej.
Dodatkowo świadczymy rzetelną i kompleksową obsługę w zakresie projektowania graficznego, składu komputerowego oraz
przygotowania do druku książek, czasopism i materiałów promocyjnych. Zakres usług dopasowujemy indywidualnie do
każdego klienta.
adres strony wydawnictwa: http://www.biodar.com.pl/wydawnictwo.php adres mailowy: wydawnictwo@biodar.com.pl

Plakaty, postery, tablice edukacyjne
Naszą ofertę wzbogaciliśmy o plakaty i tablice edukacyjne mające na celu przybliżenie tematyki
związanej z pszczołami samotnicami, trzmielami, jak również z innymi owadami występującymi w
otaczającym nas środowisku.
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Możliwości zakupu:
Zakup wydrukowanego plakatu
Zakup tablicy
W tej kategorii produktów przedstawione są propozycje przygotowanych projektów. Możliwe jest również
przygotowanie przez naszą firmę indywidualnego projektu z pokrewnej tematyki, bądź wprowadzenie
proponowanych zmian/uwag klienta. W takiej sytuacji prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów
zlecenia.
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