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Gigantyczny kubek granat z dedykacją - zielony
kod produktu: SGiG001279
kategoria: StrefaCelu > Gadżety militarne > Kubki, termosy

Producent: INNE
49,00 zł
Waga: 0.52kg
Kod QR:

Kubek w kształcie granatu o zwiększonej pojemności.

Co jest lepsze od zwykłego kubka? Gigantyczny kubek, który pomieści Twój ulubiony napój i
pozwoli Ci cieszyć się nim dłużej! Gdy dodamy do tego kształt granatu, będzie wiadomo, że
jego właścicielem nie może być nikt zwyczajny. Paradując z granatem w rękach, automatycznie
wzbudzisz u innych podwójny respekt i możesz być pewny że nikt, ale to nikt, nie ośmieli się
z Tobą nie zgodzić…

strona: 1/2 wydrukowano: 20-05-2022
http://strefacelu.pl/gigantyczny-kubek-granat-z-dedykacja-zielony.html

Gigantyczny Kubek Granat sprawdzi się nie tylko przy piciu ulubionej kawy czy herbaty.
Ten wystrzałowy gadżet zmieści piwo z pianką, dlatego stanie się idealnym, wzbudzającym
respekt towarzyszem spotkań ze znajomymi. W lecie pozwoli Ci cieszyć się zimnym napojem, a w
zimie - pysznym grzańcem.

Gigantyczny Kubek Granat to świetny prezent dla wszystkich wystrzałowych ludzialbo
tych, którzy trzymają władzę: taty, chłopaka czy dziadka. To pomysłowy prezent dla osób,
które piją duże ilości ciepłych napojów i cenią sobie oryginalność. Sprawdzi się jako dowcipny
prezent dla szefa (chodząc z granatem po biurze na pewno zyska podwójny szacunek),
nauczyciela czy znajomego wojskowego, który lubi swoją pracę. Spodoba się także wszystkim
fanom tematyki wojennej lub gier militarnych. To oryginalny upominek na Dzień
Chłopaka, Dzień Mężczyzny, imieniny lub inne małe święto. Dzięki dołączonym zawieszkom
na różne okazje, Twój prezent nabierze jeszcze bardziej osobistego charakteru.

Gadżet w pigułce:

- może służyć także jako kufel
- idealny do dużego grzańca
- pokryty matową farbą
- posiada zawleczkę, do której można przyczepić kartonik z życzeniami lub dedykacją
- do zestawu dołączono 14 wzorów kartoników na różne okazje (7 w języku polskim oraz 5 w
języku angielskim)
- kubek posiada atest Sanepidu
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