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Karty Bicycle ALCHEMY ENGLAND II USPC
Cena

22,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

US-BC-alchemy2

Producent

USPCC - U.S. Playing Card Compa

Liczba kart w talii

54 karty (2 jokery)

Typ

pokerowe (63 × 89 mm)

Indeks

standardowy

Materiał

plastikowane

Przeznaczenie

do gry, do sztuczek magicznych

Opis produktu
KARTY BICYCLE ALCHEMY ENGLAND II

Zainspirowane oryginalną stylistyką gotycką karty BICYCLE ALCHEMY ENGLAND II są kontynuacją udanej wersji 1. Są całkowicie zmodyfikowaną
talią wywodzącą się z ALCHEMY 1977 ENGLAND. To, co je wyróżnia, to przede wszystkim awersy, które stanowią niezwykłe, dopracowane w
najmniejszych nawet detalach arcydzieła. Warto podkreślić, że w całej talii nie ma dwóch identycznie prezentujących się kart. Rewersy zostały
zaprojektowane w ten sposób, aby tworzyły optyczne złudzenie – w zależności od patrzenia, można na nich dojrzeć kobietę lub czaszkę. Ponadto
można na nich zobaczyć demony, duchy, skrzydła, wróżki, szkielety, kamienie szlachetne oraz wiele innych mistycznych elementów. Chociażby
więc z tego względu karty BICYCLE ALCHEMY ENGLAND II powinny znaleźć się w każdej kolekcji.

Cała talia, podobnie jak wiele innych produktów marki BICYCLE, cechuje się wysoką jakością wykonania. Została wydrukowana sekretną metodą
„Air Cushion”, za której sprawą odznaczają się o wiele dłuższą żywotnością niż tradycyjne karty papierowe, a także łatwiej się tasują i układają w
wachlarze.

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
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przez iluzjonistów.
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