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Link do produktu: https://swiatmap.pl/bliski-wschod-classic-mapa-scienna-polityczna-16-083-000-77x59-cm-p-3243.html

Bliski Wschód Classic mapa
ścienna polityczna 1:6 083
000, 77x59 cm
Cena

119,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9780792289968

Kod EAN

9780792289968

PKWiU

58111600

Opis produktu
Mapa polityczna Bliski Wschód 1:1 083 000 obejmuje: Afganistan, Pakistan, Tadżykistan, Iran, Irak, Kuwejt, Syrię, Izrael,
Jordanie, Liban, Arabie Saudyjską, Katar, Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Jemen, Oman, Cypr i Erytre. A także części
Indii, Chin, Kirgistanu, Uzbekistanu, Turkmenistanu, Azerbejdżanu, Armenii, Turcji, Egiptu, Sudanu, Etiopii i Dżibuti.
Zawiera również:
granice polityczne,
najważniejsze miasta,
główne autostrady i drogi,
lotniska międzynarodowe,
najważniejsze rzeki i zbiorniki wodne,
najważniejsze obiekty geograficzne,
Dodatkowo:
Jeżeli jesteś zainteresowany innego rodzaju oprawą mapy, napisz do nas. Zrealizujemy dla Ciebie zamówienie indywidualne.
Seria Classic National Geographic, to bardzo dobrze rozpoznawalne, charakterystyczne odcienie błękitu przeplatane z
piaskowym kolorem, a do tego wielobarwny kontur odznaczający na mapie poszczególne obszary. Piękna ozdoba, praktyczna
informacja, pomoc dla ucznia i studenta, żywa kolorystyka świetnie nadająca się do biura i pokoju.
Mapy wydawnictwa National Geographic cechuje niezwykła dbałość o szczegóły połączona z odpowiednio dobraną
kolorystyką, co dodaje mapie klasy na najwyższym poziomie.
1. DO WPINANIA ZNACZNIKÓW:
-

grubość podkładu do wpinania wynosi 10 mm,
laminowana,
oprawiona w srebrną aluminiową ramę, szerokość 10 mm,
gotowa do zawieszenia.
bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu,
komplet znaczników - gratis

2. MAGNETYCZNA:
-

podkład z blachy 0,8 mm,
laminowana,
oprawiona w srebrną aluminiową ramę, szerokość 10 mm,
gotowa do zawieszenia.
produkt wyjątkowo trwały, pancerny.
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- bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu,
- komplet magnesów - gratis
3. KLASYCZNA W RURKACH:
- dwustronnie laminowana folią

Skala: 1:6 083 000
Rok wydania: 2016
Ilość stron: 1
Wodoodporna, laminowana: tak
Język mapy: angielski
Powłoka mapy: folia matowa / folia błysk
Wymiary arkusza: 77x59 cm

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rodzaj wykończenia: Rurki PCV , Pinboard - do wpinania , Magnetyczny
Powłoka mapy: folia matowa , folia błyszcząca
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