
Díszdoboz tájékoztató

Műbőr tapintású, fényes felületű arany
doboz, zsanéros fedéllel. Visszafogott,
elegáns megjelenés, belül fekete
szivaccsal, ami tökéletes passzol a bele
kerülő aranyhoz

Textil tapintású, fényes felületű vörös
doboz, zsanéros fedéllel. A jobb alsó
sarokban aranyozott minta található,
amihez igazítható a többi szöveg
elrendezése.

Az arany nem csak befektetés, de remek ajándék és igényes
dísztárgy is lehet. Kérje aranylapjainkat lézerrel gravírozott
díszdobozban, egyedi szöveggel és szimbólummal, hogy tökéletesen
passzoljon az alkalomhoz és remekül mutasson egy polcon vagy
íróasztalon is.

Doboz típusok

Matt fekete "lebegő" keret. A nyitható
műanyag keretben két szilikonlap közé
kerül az arany, ezáltal minden oldalról
megtekinthető és igényesen kiállítható.



Enyhén szemcsés hatású sötétszürke
doboz, nem zsanéros fedéllel. Anyaga erős
karton, amin a gravírozott minta sötét
arany színben jelenik meg. Gravírozás
nélkül ingyen jár aranylapjainkhoz
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Andrea & László Gratulálunk

Szerettel

Keresztszüleidtől

Írhat nekünk egyedi szöveget vagy módosíthatja igény szerint a felsorolt
példákat. Amennyiben megfelelő felbontású, egyszínű képet küld nekünk, az
itt szereplőkön túl bármilyen szimbólumot, piktogramot vagy céges logót rá
tudunk tenni a dobozra. Eldöntheti a szöveg és a szimbólum pozícióját,
sorrendjét és a sortörések helyét is. Az igények megadása után minden
esetben látványtervet készítünk.
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Gravír nélkül
 

Gravírozással

Bacsó Ágnes

A legjobb értékesítő

Békés, boldog
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Tünde és Zsolt Boldog karácsonyt!
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Kitüntetés
Nyugdíjazás
Évforduló

Köszönjük

30 év
munkáját

Lajos Botondnak

23 év
emlékére

az elmúlt

D-Solutions Kft.

Áraink és megrendelés

ingyenes

1 190 Ft

990 Ft

1 990 Ft

990 Ft

1 990 Ft

1 990 Ft

2 990 Ft

Karácsony

A vásárolni kívánt aranylap mellett doboz rendelési és gravírozási igényét is
leadhatja a főoldalunkon található űrlap kitöltésekor. Amennyiben
valamelyik előre elkészített mintánk tetszik Önnek, azt is jelezheti, akár
online, akár üzleteinkben. Ehhez használja az adott minta alatti hivatkozási
számot, kiegészítve a megfelelő módosításokkal. (Például név)

M12 M13 M14

M15 M16 M17

Keret gravírozása
A lebegő keret választása esetén a gravírozási lehetőségek módosulnak a
forma miatt. Itt is választhat a rendelkezésre álló szövegek és szimbólumok
közül, de azokat a keret felső és alsó részére tudjuk rátenni.

Ballagásod alkalmából Sok Boldogságot!

A szimbólum választásánál kérjük írja meg nekünk, hányat és milyen elrendezésben szeretne

Boldog karácsonyt!

Nagyszüleidtől

Megrendelés

https://form.jotform.com/212223696660052

