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Link do produktu: https://www.monaco.net.pl/zestaw-do-gry-w-kosci-tacka-kubek-kosci-oczkowe-piatnik-p-98.html

Zestaw do gry w kości - tacka +
kubek + kości oczkowe - Piatnik
Cena

68,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

P-2966

Kod producenta

p-2966

Producent

PIATNIK

Inne

zestaw

Przeznaczenie

gry towarzyskie

Materiał

skóra + plastik

Opis produktu
ZESTAW DO GRY W KOŚCI: TACKA + KUBEK SKÓRZANY + 5 KOŚCI OCZKOWE + BLOCZEK - PIATNIK
Zestaw zawiera tackę do gry w kości, skórzany kubek, 5 kości oczkowych, bloczek do zapisów, instrukcję gry w kości. Całość
została wykonana przez renomowaną austriacką firmę PIATNIK.
Tacka - średnica 30 cm, wykonana z plastiku, pokryta zielonym płótnem
Kubek - wykonany z naturalnej jasnej skóry zszytej białą nicią.
Wymiary kubka:
górna średnica
- 7,0 cm
dolna średnica
- 5,0 cm
wysokość
- 8,7 cm
Kości - 5 kości oczkowych o wymiarze 16 x 16 mm wykonanych z ciężkiego plastiku. Kości zapakowane są w plastikowe pudełeczko. Każdy
zestaw posiada instrukcję w języku polskim do gry w kości.
Cena dotyczy 1 zestawu, tj.: tacki, skórzanego kubka, 5 kości oczkowych, bloczka, instrukcji do gry w kości.
Cena dotyczy 1 zestawu.

Producent
PIATNIK - Wyroby wiedeńskiej fabryki Ferd. Piatnik & Sohne od 1824 roku
urzekają bogactwem wzorów i perfekcją wykonania. Jakość i tradycja!
Firma PIATNIK powstała w 1824 roku w Wiedniu. Był to początkowo niewielki zakład, gdzie
karty do gry malowano ręcznie. Pod koniec XIX wieku został przekształcony z tradycyjnej
manufaktury w przedsiębiorstwo przemysłowe. Przybrało ono nazwę FERD. PIATNIK &
SOHNE kiedy trzech synów Ferdynanda PIATNIKA włączyło się w prowadzenie firmy.
Dynamiczny rozwój firmy polegał m.in. na wybudowaniu kilku nowych fabryk na terenie
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Austro-Węgier. Przetrwały one pierwszą wojnę światową i dobrze prosperowały aż do lat
40-tych ubiegłego wieku (m.in. Krakowska Fabryka Kart). Po wojnie fabryki te znalazły się
w radzieckiej strefie wpływów (Polska, Węgry, Czechosłowacja),a więc wkrótce je
znacjonalizowano i niebawem utraciły więź z macierzystą firmą w Wiedniu. PIATNIK jednak
stopniowo odbudowywał międzynarodowe kontakty handlowe. W wyniku tego w latach 50
zaczął eksportować swoje produkty do innych państw europejskich, a nieco później
również za ocean.
Od 1950 roku oferta produktów PIATNIKA była stale wzbogacana - obecnie zawiera
również bardzo wiele puzzli i gier. Każdego roku do ponad 60 państw jest sprzedawanych
około 25 milionów kart i kilka milionów puzzli i gier. Inwestycje w najnowsze środki
produkcji i technologie pozwoliły na osiągnięcie ogromnej wydajności i wyjątkowej precyzji
druku.
Od 6 pokoleń firma jest prowadzona przez członków rodziny PIATNIK, jest więc w pewnym
sensie firmą rodzinną. Sztuka wytwarzania kart była przekazywana z pokolenia na
pokolenie, poczynając od tradycyjnego ręcznego malowania kart aż do dzisiejszej wysoce
zmechanizowanej produkcji. Do produkcji kart firmy PIATNIK używany jest surowiec
najwyższej jakości, a jednym ze znaków rozpoznawczych firmy jest różnorodność wzorów
kart i puzzli. Dzięki temu PIATNIK stał się jednym z największych i najbardziej cenionych
producentów kart do gry.Ta długa tradycja i nieustanne starania o wysoką jakość
produkcji spowodowały, że nazwa PIATNIK jest obecnie znana na całym świecie, a w
Polsce jest wręcz synonimem kart do gry.
W latach 70-tych i 80-tych ubiegłego wieku karty PIATNIKA w Polsce można było znaleźć
jedynie w Pewexach, gdzie były dostępne wyłącznie za dolary. Od 1991 roku dystrybucją
PIATNIKA zajmuje się nasza firma, stale zwiększając i urozmaicając swą ofertę. Już za
kilkanaście lat będziemy obchodzić 200-lecie firmy PIATNIK. Tradycja zobowiązuje!
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