
indeks produktu

grupa nr produktu format podłoże rodzaj  ilość uwagi

Zamówienie znaków nietypowych na specjalne życzenie klienta. Firma realizuje zamówienia nietypowe w technologii cyfro-
wej. Umożliwia ona realizację nietypowych zamówień w bardzo wysokiej jakości i bardzo krótkim czasie, w tym małych serii lub nawet pojedynczych 
sztuk. Zamówienia na znaki nietypowe przyjmujemy w formie pisemnej, mailem, faksem. 

Możesz też skorzystać z wygodnego formularza zamówień znaków nietypowych dostępnego na naszej stronie interne-
towej http://www.znaki-tdc.com/znaki-na-zamowienie.html
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Aby zdobyć informacje o produkcie, należy go najpierw odnaleźć na odpowiedniej stronie katalogu, pomocna w tym będzie znajomość grupy, 
do której produkt należy. Po odnalezieniu strony, produkt znajdziemy rozpoznając jego grafikę. W ten sposób odczytamy również indeks znaku. 
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Znając indeks produktu, możemy, dzięki tabeli na stronie parzystej katalogu, zapoznać się z jego nazwą, dostępnymi dla niego wymiarami, ro-
dzajami oraz z dostępnymi materiałami podłoża znaku. 

Skróty użyte w tabeli można odczytać dzięki legendzie obecnej u dołu każdej parzystej strony katalogu. 

Dzięki tym informacjom możemy dokonać wyboru interesujących nas produktów oraz uzyskać tzw. KOD PRODUKTU, niezbędny do sprawnego 
korzystania z cennika, składania zamówienia i ułatwiający kontakt z naszymi pracownikami w biurze handlowym. 
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