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Link do produktu: https://www.monaco.net.pl/karty-bicycle-lovision-jumbo-4-kolory-uspc-p-33.html

Karty BICYCLE LOVISION JUMBO - 4 kolory - USPC
Cena

30,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

US-BC-LoVision

Materiał

plastikowane

Przeznaczenie

do gry, do sztuczek magicznych

Liczba kart w talii

54 karty (2 jokery)

Typ

pokerowe (63 × 89 mm)

Indeks

olbrzymi - jumbo

Opis produktu
BICYCLE LOVISION - JUMBO - 4 kolory
Karty BICYCLE LOVISION - JUMBO - 4 kolory to unikalne karty do gry w pokera wyprodukowane specjalnie dla osób s?abiej widz?cych. Wyposa?one w du?e symbole i du?e
cyfry wydrukowane w 4 ró?nych kolorach: KIER - czerwony, CARO – zielone, TREFL – niebieski, PIK – czarny. Ten prosty system Barw umo?liwia widzenie osobom
s?abowidz?cym oraz zapewnia dobr? gr? w ciemnych pomieszczeniach, np. zadymionych. Karty mog? by? ?wietnym pomys?em na prezent dla starszych graczy w karty lub dla
"nocnych Marków".
Karty BICYCLE LOVISION - JUMBO - 4 kolory, podobnie jak inne karty marki Bicycle, znane s? z wysokiej jako?ci i drukowane s? sekretn? formu?? „Air Cushion” (posiadaj?
opatentowany poduszkowe wyko?czenie), która sprawia, ?e karty Bicycle maj? d?u?sz? ?ywotno??, ?atwiej si? tasuj? i uk?adaj? w wachlarze. Polecane s? przez iluzjonistów.
Dost?pne w 2 kolorach: czerwonym i niebieskim

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Rewers: czerwone , niebieskie , ______

Producent
USPCC - ameryka?ski 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 jak BICYCLE, BEE, KEM i AVIATOR. Karty firmy USPCC to karty
najwy?szej jako?ci, ulepszane i udoskonalane nabytym do?wiadczeniem. Karty doskonale znane w?ród
pocz?tkuj?cych jak i wytrawnych graczy, u?ywane w najbardziej znanych kasynach oraz w turniejach
sportowych, a tak?e przez iluzjonistów do sztuczek magicznych.
Karty marki Bicycle, znane s? z wysokiej jako?ci i drukowane s? sekretn? formu?? „Air Cushion” (posiadaj?
opatentowane poduszkowe wyko?czenie), która sprawia, ?e karty Bicycle maj? d?u?sz? ?ywotno??, ?atwiej si?
tasuj? i uk?adaj? w wachlarze. Polecane s? przez iluzjonistów.
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