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!Haft na odzież medyczną z dowolnym tekstem
 

Cena: 15,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dlapacjenta.pl - odzież medyczna

Opis produktu
 

Na dowolnej bluzie, żakiecie i fartuchu dostępnej w naszym sklepie internetowym na życzenie klienta zaprojektujemy i wyszyjemy
dowolne logo TEKSTOWE  np. z nazwą firmy, nazwiskiem itp.

Cena 15zł dotyczy jednej linijki jednokolorowego haftu.

CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA DO 10 DNI.

Cena może podlegać negocjacji w zależności od wielkości zamówienia.

Dostępne wersje czcionki przedstawiają zdjęcia w galerii poniżej. Przy składaniu zamówienia nalezy podać: krój czcionki, kolor, wielkość
liter (lub jaką powierzchnię ma zajmować haft).

Zazwyczaj hafty tekstowe umieszczone są na kieszonce fartucha lub bluzy, ale nie jest to regułą. Możemy wykonać taki haft w
dowolnym miejscu.

Dodatkowo przed zleceniem uszycia odzieży z haftem prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz konsultant pomoże w złożeniu zamówienia i
doborze odpowiednich parametrów haftu.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.

Plik wygenerowano: 22-05-2023
Oprogramowanie sklepu: AptusShop
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