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Link do produktu: https://swiatmap.pl/swiat-mapa-scienna-fizyczna-118-000-000-194x133-cm-p-2913.html

Świat. Mapa ścienna fizyczna
1:18 000 000, 194x133 cm
Cena

159,90 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9788361157960

Kod EAN

9788361157960

PKWiU

5811160000

Opis produktu
Świat mapa fizyczna została opracowana przez renomowane wydawnictwo EkoGraf. Obecnie jest to najnowsze opracowanie
hipsometrycznej mapy świata z cieniowaną rzeźbą terenu. Przyjazna kolorystyka i czytelna grafika sprawia, że idealnie nadaje
się do biura, spedycji, czy jako ozdoba wnętrza.
Mapa ukazuje ukształtowanie powierzchni Świata w skali 1:18 000 000 oraz oba bieguny w skali 1:30 640 000. Dodatkowo
mapa zawiera tabele z najważniejszymi informacjami dotyczącymi oceanów, poszczególnych kontynentów, oraz największych
wysp, półwyspów, pustyń, szczytów górskich, jezior, rzek i wodospadów.
Mapa fizyczna zawiera najważniejsze dane geograficzne jak:
•
•
•
•
•

niziny,
wyżyny,
pasma górskie,
wyspy,
szczyty,

1. DO WPINANIA ZNACZNIKÓW:
-

grubość podkładu do wpinania wynosi 10 mm,
laminowana matowo, czytelna, nie odbijająca światła,
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 matowo, czytelna, nie odbijająca światła,
oprawiona w srebrną aluminiową ramę, szerokość 10 mm,
gotowa do zawieszenia.
produkt wyjątkowo trwały, pancerny.
bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu,
komplet magnesów - gratis.

3. KLASYCZNA W RURKACH:
- dwustronnie laminowana folią matową, gotowa do zawieszenia.
Uwaga!
Jeżeli chcesz dopasować mapę do indywidualnych oczekiwań, prosimy o kontakt. Przygotujemy osobną wycenę i podamy
termin realizacji.
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Skala: 1:18 000 000
Rok wydania: 2018
Ilość stron: 1
Wodoodporna, laminowana: Tak, laminowana dwustronnie
Język mapy: polski
Legenda w j.polskim: Tak
Wymiary arkusza: 194x133 cm
Grupa szerokości map: M: od 61 do 100 cm

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