Dane aktualne na dzień: 20-09-2019 10:31

Link do produktu: https://swiatmap.pl/wojewodztwo-zachodniopomorskie-mapa-scienna-1200-000-128x127-cm-p-365.html

Województwo
zachodniopomorskie mapa
ścienna 1:200 000, 128x127
cm
Cena

109,90 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

9788361157335

Kod EAN

9788361157335

PKWiU

5811160000

Opis produktu
Województwo zachodniopomorskie - mapa ścienna administracyjno-drogowa w skali 1:200 000 wydawnictwa EkoGraf to
wyjątkowy produkt.
Treść topograficzna mapy obejmuje bogatą sieć dróg i autostrad, węzły drogowe, szczegółową zabudowę oraz podział
administracyjny, a także drogi i węzły drogowe w budowie. Ponadto zamieszczono sieć hydrograficzną, linie kolejowe z
ruchem pasażerskim, pozostałe linie kolejowe oraz stacje kolejowe. Mapę uzupełniają lotniska i pola szybowcowe, przeprawy
promowe, odległości w kilometrach na drogach oraz skorowidz miejscowości.
Przyjazna kolorystyka i czytelna grafika sprawia, że mapa ta idealnie nadaje się do biura, spedycji. Sprawdzi się również jako
wystrój innego pomieszczenia.

1. DO WPINANIA ZNACZNIKÓW:
-

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

2. MAGNETYCZNA:
-

podkład z blachy 0,8 mm,
laminowana
oprawiona w aluminiową ramę, szerokość 10 mm,
gotowa do zawieszenia,
produkt wyjątkowo trwały, pancerny,
bardzo dobrze zabezpieczona na czas transportu,
zestaw magnesów - gratis.

3. KLASYCZNA W RURKACH:
- dwustronnie laminowana
- gotowa do zawieszenia.
Realizujemy indywidualne zamówienia na mapy specjalne już od 1 egzemplarza.
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Umieszczenie reklamy lub innych dodatkowych informacji pozwala dopasować mapę ścienną dokładnie do oczekiwań.
Oferujemy wykonanie mapy w rozmiarze stosownym do potrzeb oraz wiele możliwości wykończenia:
- powłoka mapy matowa nie odbijająca światła lub błyszcząca umożliwiająca pisanie,
- rama drewniana, aluminiowa w różnych kolorach
- oprawa w rurkach, na podkładzie magnetycznym lub umożliwiającym wbijanie pinesek.
Najpopularniejsze rozwiązania reklamowe obejmują:
- na zewnętrznych marginesach nazwa firmy, logo i informacje adresowe,
- dodatkowe elementy na mapie – np. oznaczone logiem siedziby oddziałów,
- obszar działania firmy lub poszczególnych oddziałów,
- dodatkowe mapy po bokach arkusza: powiększanie wybranych regionów lub fragmentów.
Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, zapraszamy do kontaktu. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
Więcej informacji: REKLAMA NA MAPACH

Rok wydania: 2019
Wodoodporna, laminowana: tak
Język mapy: polski
Powłoka mapy: folia matowa / folia błysk
Wymiary arkusza: 128x127 cm

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