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Teczka biwuar na dokumenty
marynarskie GRANDE MAYOR
EDM6 czarna format A4
dedykowana dla posiadaczy
certyfikatów formatu A4
Cena

190,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

rozmiar / size

max A4

Opis produktu
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom części klientów oddajemy w Państwa ręce nowy model etui /
teczki na dokumenty marynarskie.
Teczka biwuar formatu A4 dedykujemy posiadaczom certyfikatów formatu A4 dodatkowo wyposażona w
specjalne koszulki kompatybilne z certyfikatami wydawanymi przez nasz rodzimy urząd morski.
Nowy model wyposażony jest w powiększone koszulki A4 tak aby zmieściły się zalaminowane certyfikaty oraz okienko do personalizacji na grzbiecie.
Etui na dokumenty marynarskie wykonane z wysokiej jakości skóry ekologicznej (tworzywo sztuczne), zapinane dookoła na zamek. Wyposażone
w kieszenie na paszport i książeczkę żeglarską. oraz w zestaw kieszonek na karty kredytowe, lojalnościowe, dokumenty id lub fotografie.
Znajdzie się też miejsce na pendrive i długopis. 10 koszulek z 20 slotami idealnie dopasowanymi do wielkości dyplomów i certyfikatów spiętych
automatem czteroringowym. Konstrukcja umożliwia łatwe przeszukiwanie certyfikatów poprzez swobodne przewracanie stron jak i szybkie
wypinanie w celu zeskanowania czy zrobienia kserokopii bez konieczności wyciągania certyfikatu z koszulki.Zestaw można swobodnie
rozbudowywać o dodatkowe koszulki w zależności od potrzeb użytkownika. Każdy detal został dokładnie przemyślany i zaprojektowany tak aby
maksymalnie zwiększyć ergonomię i wygodę użytkowania, pamiętając jednocześnie o zachowaniu należnej elegancji.

elegancka konstrukcja z ekoskóry zapinana na zamek dbająca o bezpieczeństwo dyplomów i certyfikatów
10 wzmocnionych koszulek idealnie dopasowanych do wielkości certyfikatów i dyplomów - każda zawiera 2 sloty na certyfikaty i
dyplomy wystawiane przez Urząd Morski i 1 slot na endorsmenty / id, formatu karty kredytowej
10 wzmocnionych krystalicznych koszulek A4 (grubości 0,14mm) na endorsmenty i certyfikaty formatu A4
1 dodatkowa koszulka na wizytówki, karty kredytowe, lub patenty żeglarski i motorowodne
możliwość szybkiego wypinania koszulek i rozbudowywania zestawu o nowe w zależności od potrzeb
kieszeń na paszport i książeczkę żeglarską
transparentne okienko i kieszonki na karty kredytowe, lojalnościowe, id, przepustki lub fotografie
miejsce na długopis i pendrive
wkłady z listą certyfikatów i datami ich ważności przypominające o potrzebie ich odnowienia
Etui kompatybilne z DP logbook i certyfikatami formatu A4 Posiada powiększone koszulki A4 na zalaminowane dokumenty
wymiary
wysokość: 355 mm
szerokość: 265 mm
grubość: 50 mm
waga teczki wyposażonej w koszulki (bez certyfikatów) 1100 g.
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