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PLAKIETKI

Plakietki: oferta dla szkół i gimnazjów.

Firma kieruje do Państwa propozycję wykonania lub
powielenia istniejącego elementu spójnego, jakim niewątpliwie
jest tarcza szkolna.

HaftArt Studio

Pos iadamy s tud io p ro jek towe,
które na państwa życzenie wykona
projekt takiej tarczy umieszczając w
nim indywidualne logo szkoły.
Na podstawie projektu wykonamy dla
Państwa kilka sztuk takich tarcz gratis z
moż l iwośc ią doboru ko lo rów.

Tarcze przez nas proponowane mogą być
przyszywane lub wklejane za pomocą
żelazka w części mundurka lub ubrania
nie dostępnego dla maszyny szwalniczej.
Metoda wklejania jest prosta i każdy rodzic
we własnym zakresie może wykonać ją w
domu. Pozwoliliśmy sobie przesłać Państwu
przykładowe plakietki z ceną za sztukę.

Gwarantujemy Państwu możliwość powielenia zamówionych plakietek
w dowolnej ilości. Informujemy Państwa także o możliwości wykonania
plakietek imiennych z zaznaczeniem klasy do której uczęszcza uczeń.
Jeżeli jesteście  Państwo zainteresowani naszą ofertą prosimy o
kontakt z firmą HaftArt Studio.

Cena:
1,80 zł /szt

Cena:
2,10 zł /szt

Cena:
2,40 zł /szt

Cena:
2,80 zł /szt

Cena:
2,70 zł /szt

Cena:
1,75 zł /szt

Ostateczna cena ustalana jest indywidualnie i zależy
od ilości sztuk i wielkości emblematu.
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Wykonujemy również plakietki w kilku wariantach:
- zwykłe, do przyszywania
- termiczne, do przyklejania na gorąco
- z rzepem

Hafciarnia: plakietki

Zastosowanie jest wszechstronne:
- plakietki imienne do zakładów pracy
- plakietki dla służb mundurowych
- plakietki okolicznościowe
- plakietki klubów sportowych, dla kibiców
- i wiele innych

PLAKIETKI ZWYKŁE AVERS REVERS

CENY:

Cena minimalna: 2,00 zł
od100 do 5500 ściegów

Dokładne ceny ustalane
są indywidualnie
do każdego zamówienia

PLAKIETKI TERMICZNE AVERS REVERS

CENY:

Cena minimalna: 2,20 zł
od100 do 5500 ściegów

Dokładne ceny ustalane
są indywidualnie
do każdego zamówienia

Przepis przyklejania

PLAKIETKI  Z RZEPEM AVERS REVERS

CENY:

Cena minimalna: 3,70 zł
od100 do 5500 ściegów

Dokładne ceny ustalane
są indywidualnie
do każdego zamówienia

Oferujemy dużą gamę kolorystyczną materiałów
podkładowych tkanin i filców
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