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Link do produktu: https://plomby.sklep.pl/plombownica-p3-zaciskarka-do-plomb-olowianych-i-plastikowych-p-217.html

Plombownica P3 (zaciskarka do
plomb ołowianych i
plastikowych)
Cena brutto

121,7700 zł

Cena netto

99,0000 zł

Cena poprzednia

178,3500 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Opis produktu
Plombownica P3 (zaciskarka do plomb ołowianych i plastikowych)
Plombownica P3 została wykonana z bardzo wytrzymałej stali hartowanej. Jej jakość wykonania oraz dbałość o każdy szczegół
przekracza światowe standardy podobnych produktów innych firm. Plombownica P3 pozwala zacisnąć plomby ołowiane i
plastikowe, a wbudowany system zapadkowy, który został zaprojektowany przede wszystkim z myślą o kobietach pozwala z
niebywałą lekkością zacisnąć nawet najtwardszą plombę plastikową dostępną na rynku. Nasza plombownica posiada
specjalnie profilowane kamienie, by odcisk wzoru był zawsze wyraźny i czytelny zarówno na plombie ołowianej jak i
plastikowej. Rączki plombownicy pokryte zostały wytrzymałą antypoślizgową gumą stworzoną specjalnie dla osób które mają
styczność ze smarami, tłustymi oliwami oraz innymi płynami powodującymi śliskość dłoni. Dzięki naszej plombownicy nie
potrzeba wycierać rąk za każdym razem kiedy chcemy zacisnąć plombę!

Plombownica P3 posiada kamienie, które wedle życzenia można ocechować. Dzięki posiadanej przez nas technologi laserowej
najnowszej generacji możemy bez najmniejszego problemu wygrawerować każdy wzór jaki Państwo sobie zażyczą.

Zaleca się stosowanie personalizacji plombownicy dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo oraz uspokaja
użytkownika iż posiada możliwe najlepsze zabezpieczenie dostępne na rynku.

Dane techniczne:

Długość plombownicy: 25 cm
Średnica kamieni: 13 mm
Materiał: wytrzymała stal hartowana, (kamienie cynkowane)

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Grawerowanie laserowe: NIE , TAK (jeden kamień) (+ 35,6700 zł ), TAK (dwa kamienie) (+ 71,3400 zł )

Warunki płatności
Płatność:
Przelew - przedpłata na podstawie faktury proforma
Pobranie kurierskie
Koszty transportu:
do zamówień doliczamy 15zł netto przy płatności przelewem lub 22zł netto przy płatności kurierowi
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(koszt transportu zawiera opłatę za transport oraz koszty pakowania)
Wysyłka towaru firmą kurierską DHL Express, DPD lub Pocztex48
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