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Naklejki nuty na klawisze,
keyboard, pianino
Cena

18,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Kod producenta

ML01CB

Marka

MusicLabel

Opis produktu
Charakterystyka produktu edukacyjne naklejki muzyczne na klawisze, keyboard, pianino

Muzyczne naklejki edukacyjne, nuty to produkt ułatwiający naukę gry wszystkim początkującym jak i również
zaawansowanym uczniom. Zastosowanie dla instrumentów klawiszowych takich jak keyboard, pianino, fortepian. Z
powodzeniem można również używać naszych naklejek dla instrumentów takich jak organy oraz akordeon.
Naklejki przystosowane dla instrumentów 37, 44, 49, 54, 61, 76 oraz 88 klawiszowych.
Bardzo prosty i szybki montaż.
Zestaw naklejek zawiera instrukcję naklejania poszczególnych dźwięków na klawiaturze.
Świetnie wyglądają na białych i czarnych klawiszach.
Wersja czarno biała, która z pewnością ułatwi naukę gry najmłodszym uczniom jak i również dorosłym.
Naklejki w notacji: C - D - E - F - G - A - H.
Nasze naklejki wykonane są z foli o najwyższej wysokiej jakości. Wszystkie naklejki dodatkowo powlekane są cienką
warstwą foli zabezpieczającej, której zadaniem jest chronić naklejki przed przetarciem. Cenimy sobie jakość oraz
unikalny wygląd, dlatego oddajemy w Twoje ręce produkt, który został zaprojektowany przez naszych grafików na
specjalne zamówienie. Muzyczne naklejki to produkt który idealnie posłuży Ci do nauki gry na klawiszowych instrumentach
muzycznych, dzięki czemu nauka gry stanie się o wiele łatwiejsza i przyjemniejsza.
Unikalne projekty naszych naklejek sprawiają, że dostajesz produkt stworzony z myślą o Tobie. Nareszcie zyskujesz
produkt idealnie stworzony z myślą o twoich potrzebach. Nie odkładaj na później swoich marzeń. Z naszymi naklejkami
nauka gry to sama przyjemność.
Co wyróżnia nas na tle konkurencji

Muzyczne naklejki to produkty o najwyższej jakości. Stworzyliśmy markę, która skupia swoją uwagę na projektowaniu
naklejek na instrumenty muzyczne, tak aby każdy bez względu na wiek i możliwości mógł rozpocząć naukę gry na
instrumentach muzycznych. Nasze naklejki tworzone są przy zaangażowaniu wielu muzyków, dzięki którym projekty
naklejek są idealnie stworzone do potrzeb oraz instrumentów naszych klientów. To dzięki pracy wielu ludzi możemy
tworzyć produkty najwyższej jakości.
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