
Świeca zapachowa Cube 110 ml
Szukasz upominku reklamowego, którym
zaskoczysz swoich Klientów? A może prowadzić
restaurację lub spa i chcesz wprowadzić tam
wyjątkowy nastrój? Świeczka Cube 110 ml to
produkt, który może zaspokoić Twoje potrzeby.
Dlaczego? Ponieważ można ją w pełni
personalizować. Po pierwsze, wypełnienie. Masz do
wyboru klasyczną parafinę lub wosk sojowy, który
będzie odpowiedni dla wielbicieli bardziej
ekologicznych rozwiązań. Zatroszczenie się o taki
mały szczegół sprawi, że zyskasz w oczach takiej
osoby. Po drugie, kwadratowa forma świeczki
wykonana została ze szkła, które można zabarwić
na jeden z wielu kolorów. Ten model to doskonały
wybór, gdy chcesz postawić na produkt, który
łączy w sobie prostotę i elegancję. Po trzecie,
zapach. Duży wybór umożliwia skomponowanie
swojej wymarzonej świeczki, którą zachwycisz
wszystkich. Model Cube 110 ml dostępny jest w
kilku wielkościach. Możesz więc skomponować
swój wyjątkowy zestaw. Dzięki temu efekt świetlny,
jaki daje, jest jeszcze bardziej wyrazisty i
imponujący.

Cena od : 17,10 zł

To jest ulotka informacyjna produktu:
Świeca zapachowa Cube 110 ml,
aby zobaczyć pełną informację wejdź na:
http://www.tech-media.pl/swieca,zapachowa,cube,110,ml,075344.html

lub zeskanuj kod QR. 

ul. Złota 59, 00-120 Warszawa

Dane kontaktowe
tel. +48 22 122 13 00 ,   fax. +48 22 122 13 01
email: biuro@tech-media.pl
www: www.tech-media.pl
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Specyfikacja

Wkład parafina lub wosk sojowy (możliwość barwienia)

Zapachy

Citronella Perfume, Clean Cotton, Fig & SPA essence, Gin
Tonic Lime, Hemp Flower, Neroli Orange, Bergamote
Lime, Blackberry Jam, Juicy Mango, Raspberry Sorbet,
Lemon Pell Essence, Strawberry Fieids, Chocolate,
Cookies Cramble, Turkish Coffee, Vanilla Sugar, Velvet
Trufle Cake, Black Aphrodisiac, Black Lily, Jasmine, Rose
Jacarantha, Black Pepper, Spiced Oud, Bergamot,
Cinnamon

Materiał szkło (możliwość barwienia)
Wysokość 60 mm
Średnica 60 mm
Czas palenia ok. 20 h
Zdobienie kalka szklarska lub grawer
Pojemność 110 ml
Waga 260/80 g
Knot 1 szt.
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