
katalog: »  TABLICZKI informacyjne

Tabliczki są wykonane z tworzywa jako gotowe płytki w kilku wymiarach i
kolorach.
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Aluminiowy szyldzik do opisywania szuflad, szafek itp. Pod spodem taśma
samoprzylepna.
Pisać można ręcznie na karteczce znajdującej się wewnątrz szyldzika lub
skorzystać z drukarki komputerowej.
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szyldzik opisowy - średni - 107mm___Art. 541 
Szyldzik opisowy do umieszczenia informacji.
Wymiary: 107 x 32 x 4 mm

Samoprzylepny szyldzik opisowy wykonany z 
anodowanego aluminium do umieszczenia na 
szufladzie, drzwiczkach regału, półce, w gablocie itd. 
Posiada wymienną karteczkę i folię zabezpieczającą, 
oraz w tylnej części taśmę samoprzylepną. Napis 
można wykonać ręcznie lub korzystając z drukarki.

szyldzik opisowy - duży - 147mm___Art. 542 
Szyldzik opisowy do umieszczenia informacji.
Wymiary: 147 x 32 x 4 mm

Samoprzylepny szyldzik opisowy wykonany z 
anodowanego aluminium do umieszczenia na 
szufladzie, drzwiczkach regału, półce, w gablocie 
itd. Posiada wymienną karteczkę i folię 
zabezpieczającą, oraz w tylnej części taśmę 
samoprzylepną. Napis można wykonać ręcznie lub 
korzystając z drukarki.

szyldzik opisowy - mały - 75mm___Art. 540 
Szyldzik opisowy do umieszczenia informacji.
Wymiary: 75 x 32 x 4 mm

Samoprzylepny szyldzik opisowy wykonany z 
anodowanego aluminium do umieszczenia na 
szufladzie, drzwiczkach regału, półce, w gablocie 
itd. Posiada wymienną karteczkę i folię 
zabezpieczającą, oraz w tylnej części taśmę 
samoprzylepną. Napis można wykonać ręcznie 
lub korzystając z drukarki.

http://www.facebook.com/masaz.bar
http://www.facebook.com/katarzyna.dobrowolska.16
http://www.facebook.com/jposiadala


 katalog: » TABLICZKI informacyjne »  tabliczki samoprzylepne cligo

Prostokątna płytka z plexi wykonana metodą wtrysku. Z jednej strony posiada
zagłębienie co pozwala na umieszczenie w niej kartki z napisem oraz folii
zabezpieczającej. Małe zaczepy wokół obwodu przytrzymują kartkę i folię.
Brzeg płytki jest pogrubiony, a jego specjalny kształt pozwala na połączenie
tabliczki spinkami z innymi elementami systemu. Sposób mocowania
dostosowany do indywidualnych potrzeb, do wyboru w tabelce.
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tabliczka samoprzylepna cligo 11 x 15 cm ____ Art 491
Tabliczka plexi z folią zabezpieczającą kartkę.

tabliczka samoprzylepna cligo 11 x 23 cm ____ Art 492
Tabliczka plexi z folią zabezpieczającą kartkę.

tabliczka samoprzylepna cligo 15 x 23 cm ____ Art 493
Tabliczka plexi z folią zabezpieczającą kartkę.

tabliczka samoprzylepna cligo A4 ____ Art 494
Tabliczka plexi z folią zabezpieczającą kartkę.

tabliczka samoprzylepna cligo 7x11 cm ____ Art 490
Tabliczka plexi z folią zabezpieczającą kartkę.



tabliczka stojąca 7 x 11 cm ____ Art 401.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 11 x 15 cm ____ Art 406.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 11 x 23 cm ____ Art 411.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 15 x 23 cm ____ Art 416.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z elementów systemu
cligo.

 katalog: » TABLICZKI informacyjne »  stojące jednostronne

Idealne jako tabliczki opisowo-cenowe produktów, informacje w biurze.
Znajdują zastosowanie praktycznie w każdej branży.
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tabliczka stojąca A4 pozioma____ Art
422.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z
elementów systemu cligo.

tabliczka stojąca A4 ____ Art 421.00
Tabliczka stojąca jednostronna wykonana z elementów systemu
cligo.



tabliczka stojąca 7 x 11 cm ____ Art 430.00
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 11 x 15 cm ____ Art 431.00
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 11 x 23 cm ____ Art 432.00
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu
cligo.

tabliczka stojąca 15 x 23 cm ____ Art 434.00
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu
cligo.
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Pionowe usytuowanie tabliczki pozwala odczytać treśc z dwóch ston. Idealne
jako tabliczki opisowo-cenowe produktów, informacje w biurze. Znajdują
zastosowanie praktycznie w każdej branży.
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cligo.

tabliczka stojąca A4 pozioma____ Art 436
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu
cligo.

drukuj« powrót

zasady sprzedaży o nas pomagamy FAQ mapa strony
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tabliczka stojąca A4 ____ Art 435.00
Tabliczka stojąca dwustronna wykonana z elementów systemu

http://cligo.pl/?pl_zasady-sprzedazy,76
http://cligo.pl/?pl_o-nas,78
http://cligo.pl/?pl_pomagamy,79
http://cligo.pl/?pl_faq,5
http://cligo.pl/?pl_mapa-strony,21
http://stat.4u.pl/?cligo
http://opensolution.org/
http://opensolution.org/
http://www.jovial.yoyo.pl/
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Mocowanie można umieścić w dowolnym miejscu tabliczki, co pozwala na
zmianę jej orientacji (poziom, pion), a także dowolne przesuwanie tabliczki
względem mocowania.
Aby kupić tabliczki z takim mocowaniem wybierz >> tabliczki cligo wybierz
wielkość i zaznacz sposób mocowania spinki na rurę w tabelce.
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 katalog: » TABLICZKI informacyjne »  tabliczki z magnesem

Tabliczka cligo® z magnesem do wygodnego mocowania na podłożu
metalowym. Spinkę z magnesem można umieścić w dowolnym miejscu
tabliczki, co pozwala na zmianę jej orientacji (poziom, pion)
Aby kupić tabliczki z takim mocowaniem wybierz >> tabliczki cligo wybierz
wielkość i zaznacz sposób mocowania w tabelce.
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katalog: » TABLICZKI informacyjne »  z zawieszką

Tabliczka cligo® z zawieszką umożliwiającą zaczepienie. Mocowanie można
umieścić w dowolnym miejscu tabliczki, co pozwala na zmianę jej orientacji
(poziom, pion)
Aby kupić tabliczki z takim mocowaniem wybierz >> tabliczki cligo wybierz
wielkość i zaznacz sposób mocowania w tabelce.
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Tabliczka cligo® mocowana na przyssawkach. Umożliwiają one wygodny
montaż na witrynach i innych szklanych powierzchniach. Mocowanie można
umieścić w dowolnym miejscu tabliczki, co pozwala na zmianę jej orientacji
(poziom, pion)
Aby kupić tabliczki z takim mocowaniem wybierz >> tabliczki cligo wybierz
wielkość i zaznacz sposób mocowania w tabelce.
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