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Utworzono : 23 marzec 2019
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> Kaseta DE LUXE AG 2018 + 5 zł 2018 - na monety srebrne i 5 zł 2018 r.
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Kaseta DE LUXE AG 2018 + 5 zł 2018 - na monety srebrne i 5
zł 2018 r.
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Kaseta DE LUXE AG 2018 + 5 zł 2018 - na monety srebrne i 5 zł 2018 r.
Producent : Numizmato.pl

KASETA DE LUXE NA MONETY SREBRNE I 5 ZŁ EMITOWANE PRZEZ NBP W 2018 r.
UWAGA: Kaseta nie będzie zawierała otworu na monetę &quot;kula&quot;
UWAGA: Wysyłka w I lub II kwartale 2019 r.

Ze względu na rezygnację, przez NBP, z emisji monet 2 zł NG - od roku 2015 będziemy emitowali jeden
wariant kasety (na srebro + 5 zł). Kaseta będzie tych samych wymiarów jak np,. w roku 2014 (zarówno na
monety srebrne jaki i srebrne + 2 zł)
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Monety srebrne i 5 zł emitowane przez NBP w 2018 r.

Zastanawiałeś się jak będziesz przechowywał monety, które zbierasz? My też i znaleźliśmy na to
sposób - etui na monety srebrne i 5 zł 2018 r. (w kapslach). Dlaczego DE LUXE - sam zobacz - podpisy po
monetami, miejsce na folder, plan emisyjny lub własne notatki, materiały najwyższej jakości. I to nie
wszystko monety są w niej ułożone w logocznej kolejności. Widziałeś, aby ktokolwiek taką posiadał? Nie
widziałeś!
Kolor: ciemny orzech (zewnętrzny), ecru (wnętrze). Wymiary zewnętrzne: 390x270x40
1. Kaseta została wykonana w Polsce, z drewna najwyższej jakości, przez firmę projektującą tego typu
kasety od lat (specjalne, przetestowane kleje, testy drewna pod kątem wypaczania, itd).
2. Otwory na monety posiadają ścianki boczne oraz dno wyściełane materiałem tego samego koloru. Otwór
ma przekrój kielicha.
3. Spód etui wykonano ze specjalnego materiału - nie rysuje powierzchni na której jest postawiona kaseta.
Materiał ten zapobiega także ślizganiu się kasety po powierzchniach.
4. Etui posiada podpisy pod monetami oraz wstążki w wieczku
Podana cena dotyczy kasety bez monet, folderów itp.

Cena : 205,00 zł Brutto ( 166,67 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 16 sierpień 2018

kontakt : - numizmato@numizmato.pl
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