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Link do produktu: https://swiatmap.pl/swiat-piratow-piekna-mapa-scienna-dla-dzieci-p-1079.html

Świat Piratów. Piękna mapa
ścienna dla dzieci
Cena

149,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9788361945734

Kod EAN

9788361945734

Opis produktu
Mapa ścienna Świata stylizowana na mapę piracką.

Mapa zawiera:

ilustracje kojarzące się z piratami: papuga, drewniane nogi, hak, kapelusz, kolczyki, brodę czy opaskę na oku
informacje na temat życia i historii korsarzy
aktualny podział polityczny Świata
rysunki broni palnej, oryginalne ryciny słynnych piratów
szczegółowy opis statku pirackiego
Dzięki żywej kolorystyce i mnogości detali i informacji mapa nadaje się idealnie jako prezent dla młodych pasjonatów
żeglarstwa, który na pewno szybko się nie znudzi. Wszystkie informacje geograficzne, są dokładne i zgodne z bieżącym
stanem świata, co dodatkowo poszerza edukacyjny charakter mapy.

1. DO WPINANIA ZNACZNIKÓW:
- grubość podkładu do wpinania wynosi 10 mm, ( zestaw znaczników gratis ).
- laminowana matowo, czytelna, nie odbijająca światła, na życzenie opcja błysk umożliwiająca pisanie markerami
suchościeralnymi.
- oprawiona w brązową aluminiową ramę, szerokość 10 mm, na życzenie rama w innym kolorze bądź drewniana.
- gotowa do zawieszenia.
- bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu.

2. MAGNETYCZNA:
- podkład z blachy 0,8 mm, ( zestaw magnesów gratis ).
- laminowana matowo, czytelna, nie odbijająca światła, na życzenie opcja błysk umożliwiająca pisanie markerami
suchościeralnymi.
- oprawiona w brązową aluminiową ramę, szerokość 10 mm, na życzenie rama w kolorze czarnym lub srebrnym.
- gotowa do zawieszenia.
- produkt wyjątkowo trwały, pancerny.
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- bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu.

3. KLASYCZNA W RURKACH:
- Dwustronnie laminowana folią matową
- Na życzenie klienta mapa może zostać pokryta folią błyszczącą, umożliwiającą pisanie po niej mazakami suchościeralnymi.

Wodoodporna, laminowana: Tak
Język mapy: Angielski
Wymiary arkusza: 119x84 cm

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