OKŁADKA TWARDA - O.HARD MODERN B
(13 MM) 304 X 212 MM (A4+ PIONOWA) RÓŻOWY - 10 SZTUK
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Studencie!
Chcesz się wyróżnić? Lubisz nieszablonowe rozwiązania bądź klasykę w nowym wydaniu? Jesteś
perfekcjonistą, estetą, a może po prostu różowy to Twój kolor?
Jeśli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałeś TAK, różowa okładka O.HARD Modern C będzie doskonałym
zwieńczeniem Twojej pracy dyplomowej! Dzięki pięknemu odcieniowi, wysokiej jakości wykonania oraz
możliwości personalizacji

każdej oprawy osiągniesz niesamowity efekt i sprawisz sobie najlepszą studencką pamiątkę.
OPUS O.HARD MODERN Różowy - Format A4
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Naciesz oko, zabezpiecz dokumenty!
Twarda oprawa A4 w kolorze różowym to nie tylko gwarancja najlepszego zabezpieczenia zawartości, ale i
wspaniały efekt wizualny. Oprawa składa się z okładki przedniej oraz okładki tylnej, wykonanych z kartonu
powlekanego okleiną Modern i połączonych metalowym kanałem, dzięki czemu bindowanie odbywa się w
systemie C-BIND.
OPUS O.HARD MODERN Różowy - kanał
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Dlaczego system C-BIND?
System C-BIND to przede wszystkim łatwiejsze pozycjonowanie dokumentów wewnątrz oprawy i
bezpieczeństwo dokumentacji – bindowanie odbywa się bez użycia kleju, zszywania czy dziurkowania
papieru. Zamiast tego oprawa i kartki umieszczone zostają w metalowym kanale znajdującym się wewnątrz
okładki, z którą stanowi całość. Efektem bindowania jest solidnie oprawiony dokument, którego przednia
część okładki zachowuje nienaganny wygląd.
OPUS O.HARD MODERN Różowy - 3 prace dyplomowe
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Różowa oprawa SPECJALNIE dla Ciebie!
Wiedziałeś, że okładki prac dyplomowych mogą być personalizowane? Za pomocą specjalnych matryc
można wyzłacać, wysrebrzać bądź tłoczyć napisy w różnych kolorach, można także nadrukowywać na
nich grafiki korespondujące z treścią pracy. Różowa oprawa O.HARD Modern C to doskonała baza dla
takich eksperymentów!
OPUS O.HARD MODERN Różowy - 6 prac dyplomowych
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Praca licencjacka, magisterska, inżynierska czy doktorska – na każdym etapie jesteśmy z Tobą!
Nasze oprawy to przede wszystkim gwarancja jakości oraz szeroki wachlarz tekstur i kolorów. Zamknij
swoją pracę w dowolnej okładce i ciesz się przepięknym efektem na dowolnym etapie swojej edukacji.
A może chciałbyś stworzyć całą kolekcję różowych prac dyplomowych? Spróbuj!

SPECYFIKACJA PRODUKTU
Wymiar okładki: 304 x 212 mm
Format okładki: A4 orientacja pionowa
Rodzaj okładki: Okładka twarda
Grubość okładki: 2,2 mm
Rozmiar grzbietu:

B (13 mm)
Rodzaj okleiny: Modern
System bindowania: C-BIND
Dostępne kolory: różowy
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