
Cennik naklejki na schody 

kod grafika nazwa wymiary cena netto cena brutto

ns-01 Angielski Cyfry 0 do 9 - 10 szt.  - naklejki na schody 10x50 cm 89,43 zł                  110,00 zł

ns-02 Angielski Kolory - 20 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 357,72 zł                440,00 zł

ns-03 Symbole Pierwiastków Chemicznych - 14 szt. - naklejki na 
schody

10x100 cm 243,90 zł                300,00 zł

ns-04 Cyfry 0 do 9 - Czarne - 10 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 178,86 zł                220,00 zł

ns-05 Cyfry 0 do 9 Czarne - 10 szt. - naklejki na schody 10x50 cm 89,43 zł                  110,00 zł

ns-06 Cyfry 0-9 Zielone - 10 szt.- naklejki na schody 10x100 cm 178,86 zł                220,00 zł

ns-07 Flagi - 9 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 162,60 zł                200,00 zł

ns-08 Francuski Liczby - 12 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-09 Układ słoneczny - 9 szt. - naklejki na schody 10x100cm 162,60 zł                200,00 zł

ns-10 Hiszpański Liczby - 12 szt. - naklejki na schody 10x100cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-11 Kalendarium Mundiale - 12 szt. - naklejki na schody 10x100cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-12 Niemiecki Liczby - 12 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-13 Kalendarium Olimpiad - 20 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 357,72 zł                440,00 zł

ns-14 Przyroda Liście - 9 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 162,60 zł                200,00 zł

ns-15 Tabliczka Mnożenia Czerwona - 10 szt. - naklejki na schody 10x50 cm 178,86 zł                220,00 zł

ns-16 Tabliczka Mnożenia Czerwona - 12 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-17 Tabliczka Mnożenia Zielona - 10 szt. - naklejki na schody 10x50 cm 178,86 zł                220,00 zł

ns-18 Tabliczka Mnożenia Zielona - 12 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 211,38 zł                260,00 zł

ns-19 Tabliczka Mnożenia Czerwona - 17 szt. - naklejki na schody 10x100 cm 300,81 zł                370,00 zł
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