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Link do produktu: https://www.monaco.net.pl/karty-bicycle-expert-back-green-uspcc-p-138.html

Karty Bicycle EXPERT BACK - GREEN
- USPCC
Cena

43,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

US-BC-Expert_G

Producent

USPCC - U.S. Playing Card Compa

Typ

pokerowe (63 × 89 mm)

Indeks

standardowy

Materiał

plastikowane

Przeznaczenie

do gry, do sztuczek magicznych

Liczba kart w talii

54 karty (2 jokery)

Opis produktu
BICYCLE EXPERT BACK - GREEN - ZIELONE
Karty BICYCLE EXPERT BACK to historyczny projekt wprowadzony w 1895 roku.
Karty mają unikalny wyblakły wygląd. Firma USPC chciała uczcić swój ponad 125-o letni staż w branży karcianej i stworzyła w tym celu
historyczny projekt (który został wydany po raz pierwszy w 1895 roku) i antyczny wygląd. Ten zabytkowy projekt opakowania odtwarza
historyczny projekt i przedstawia kultowego i rozpoznawalnego Asa PIK, charakterystycznego dla dzisiejszych Bicycle.
Karty BICYCLE EXPERT BACK - GREEN - TO KOLEJNA EDYCJA KART WG. PROJEKTU PRZECHOWYWANEGO W ARCHIWACH FIRMY USPCC
Karty BICYCLE EXPERT BACK, podobnie jak inne karty marki Bicycle, znane są z wysokiej jakości i drukowane są sekretną formułą „Air Cushion”
(posiadają opatentowany poduszkowe wykończenie), która sprawia, że karty Bicycle mają dłuższą żywotność, łatwiej się tasują i układają w
wachlarze. Polecane są przez iluzjonistów.

Producent
USPCC - amerykański producent kart do gry i sztuczek
Od ponad 130 lat firma U.S. Playing Card Company jest liderem w produkcji i
dystrybucji kart do gry dobrze znanych i renomowanych marek, takich jakBICYCLE, BEE,
KEM i AVIATOR. Karty firmy USPCC to karty najwyższej jakości, ulepszane i
udoskonalane nabytym doświadczeniem. Karty doskonale znane wśród początkujących
jak i wytrawnych graczy, używane w najbardziej znanych kasynach oraz w turniejach
sportowych, a także przez iluzjonistów do sztuczek magicznych.
Karty marki Bicycle, znane są z wysokiej jakości i drukowane są sekretną formułą „Air
Cushion” (posiadają opatentowane poduszkowe wykończenie), która sprawia, że karty
Bicycle mają dłuższą żywotność, łatwiej się tasują i układają w wachlarze. Polecane są
przez iluzjonistów.
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