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36x KUBEK BIAŁY DO SUBLIMACJI
SUPER JAKOŚĆ KLAS A+
Cena brutto

177.00 zł

Cena netto

143.90 zł

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

catalog97223

Kod producenta

www_tusze_info_97223

Producent

Komputery SONET

Opis produktu

PAKIET 36 SZTUK
KUBKÓW BIAŁYCH
DO
SUBLIMACJI
GWARANTOWANA KLASA A+

W tej aukcji oferujemy kubki ceramiczne do nadruku w technice termosublimacji w klasie A+

Jesteśmy importerem bezpośrednim, a jakość naszych produktów jest sprawdzona przez wielu klientów.

Jedna sztuka tego produktu oznacza:
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Pakiet 36 sztuk kubów ceramicznych, białych do sublimacji. Wymiary typowe: Średnica 8,2 cm i wysokość 9,5 cm

Kubki klasy A+ są najtańszymi kubkami z gwarancją jakości w naszej ofercie. Oznacza to że nie mają żadnych widocznych uszkodzeń powierzchni (np. pęcherzy). Mają dość duża odporność powierzchni
na ścieranie (możliwość mycia w zmywarkach - wytrzymuje do kilkunastu myć). Kubek cechuje wysoka biel powierzchni i połysk. Kubki mają równą powierzchnię co ułatwia wgrzewanie.

UWAGA na inne oferty w których sprzedawcy nie precyzują konkretnie jaką jakość towaru oferują. Rozpisują się o wysokiej
jakości, ale nie precyzują co ona oznacza. Często okazuje się że bardzo wysoka jakość i klasa to najtańsze kubki klasy B

Na oferowany towar wystawiamy faktury VAT.

Co wyróżnia nasza ofertę od innych ?

1. Certyfikat dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Kupując kubki bez certyfikatu i sprzedając je końcowemu użytkownikowi
ponosisz ogromne ryzyko konieczności wypłaty odszkodowań w przypadku ich szkodliwości.

2. Ciągłość dostępności produktów. Importujemy kontenerami bezpośrednio od producenta. Dysponujemy dużym
magazynem. Prowadzimy sprzedaż towarów do sublimacji od wielu już lat. To nie jest import "okazjonalny" jak większość ofert
na rynku. Kupując u konkurencji kubki z różnych partii i różnego pochodzenia narażasz się na konieczność dopasowywania
parametrów procesu produkcji do każdej partii. A to kosztuje czas i pieniądze !

3. Stabilna i gwarantowana jakość. Ze względu na brak kryteriów obiektywnie określających klasę kubków, wiele firm
importuje jeden rodzaj, zwykle niskiej lub najniższej klasy i wystawia kubki jako klasę np. AA+. My importujemy kubki we
wszystkich klasach i klient ma możliwość oceny różnicy w klasach. Jest ona widoczna gołym okiem. My oferujemy kubki w
klasie rzeczywistej tj. w takiej w jakiej zakupione zostały od producenta.

Polecamy z naszej oferty inne materiały do sublimacji takie jak tusze, papiery, drukarki, maszyny etc.

Nasze kubki jako jedyne posiadają polski atest dopuszczający do kontaktu z żywnością. Zapytaj konkurencję czy posiada
atest.
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UWAGA: Na innej aukcji wystawiamy inne kubki np. z kolorowym wnętrzem i magiczne. Wystawiamy także te kubki w paletach
- koszt jednostkowy kubka jest jeszcze niższy !
W tej ofercie kupujesz surowy kubek do samodzielnego nadruku. Ale wykonujemy również nadruki na kubkach z przesłanej
grafiki. tu oferta:
http://www.tusze.info/gadzety-reklamowe-z-nadrukami-w-technice-termosublimacji-c-6412.html
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