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Polska. Mapa ścienna
administracyjno-drogowa z kodami
pocztowymi 1:700 000, 120x100
cm
Cena

74,99 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9788361157229

Kod EAN

9788361157229

PKWiU

5811160000

Producent

Eko-Graf

Opis produktu
Polska mapa ścienna z kodami pocztowymi w skali 1:700 000 została opracowana przez renomowane wydawnictwo EkoGraf.
Jest to jedna z najdokładniejszych takich map na rynku polskim. Przyjazna, kolorystyka i czytelna grafika sprawia, że idealnie
nadaje się jako wystrój biura, posiadając równocześnie niezaprzeczalne walory merytoryczne.
Mapa ukazuje podział administracyjny kraju wyrażony kolorami. Na mapie zaznaczono kompletną i aktualną sieć dróg i
autostrad wraz z numeracją, drogi i autostrady w budowie, wszystkie miejscowości wraz z kodami pocztowymi, granice okręgu
kodowego, granice strefy kodowej oraz granice sektora pocztowego
Dodatkowo na mapie poglądowe plany miast i okręgów z kodami w skali 1:200 000:
-

Trójmiasto
Okręg Górnośląski
Kraków
Poznań
Łódź
Wrocław
Warszawa

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.
bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu,
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- komplet magnesów - gratis.
3. KLASYCZNA W RURKACH:
- dwustronnie laminowana.
- gotowa do zawieszenia.
4. DREWNIANA RAMA:
- Mapa oprawiona jest w elegancką drewnianą ramę, używaną między innymi do oprawy obrazów, naniesiona na sztywny
podkład zapewniający jej trwałość.
Uwaga!
Jeżeli chcesz dopasować mapę do indywidualnych oczekiwań, prosimy o kontakt. Przygotujemy osobną wycenę i podamy
termin realizacji.

Skala: 1:700 000
Rok wydania: 2018
Język mapy: polski
Legenda w j.polskim: Tak
Wymiary arkusza: 120x100 cm
Grupa szerokości map: L: od 101 do 149 cm

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