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Karty Bicycle BIG GUN - USPC
Cena

35,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

US-BC-BigGan

Producent

USPCC - U.S. Playing Card Compa

Materiał

plastikowane

Przeznaczenie

do gry, do sztuczek magicznych

Liczba kart w talii

54 karty (2 jokery)

Typ

pokerowe (63 × 89 mm)

Indeks

standardowy

Opis produktu
KARTY BICYCLE BIG GUN
Karty BICYCLE BIG GUN to talia o historycznym znaczeniu. Oryginalnie karty te zostały wydrukowane w 1918 roku w czasie pierwszej wojny
światowej, w ramach serii Victory. Wydanie było bardzo niskie, ponieważ wojna skończyła się wkrótce po chwili druku i produkcja została
wstrzymana. W 2011 roku wydrukowano je ponownie – jest to przedruk z pierwotnych kart Big Gun, wg starego projektu. Podobno jest to edycja
limitowana - tylko 2500 z każdego koloru.
Karty BICYCLE BIG GUN 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.
Dostępne w 2 kolorach: czerwonym i niebieskim

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

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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