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TYTUŁ: SREBRNA ŁYŻECZKA Bursztynowa Kamea

CENA: 175,00 PLN

PARAMETRY:  Nowy

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: kwant-art (.: kwant-art :.)
  Adres: Długie Ogrody 2/63
  Miasto: Gdańsk
  Województwo: pomorskie
  Telefon: 502567705
                

OPIS:

Srebrna Łyżeczka Amber

oprawiony podrzeźbiany bursztyn

Srebro próby 925

* dł. 10, 5 cm. * waga 10 gram

1.Waga i wielkość
- mierzy 10, 5cm.
- waży 10 grama

2.Wykonanie
Nasza łyżeczka to misterny odlew , który dopracowaliśmy w każdym detalu.
Miseczka łyżeczki jest elementem walcowanym z wykrojnika a następnie połączonym z odlewem.
Dzięki temu uzyskaliśmy przestrzenny efekt motywu dekoracyjnego a zarazem powierzchnia czerpaka jest idealnie gładka.

3.Wykończenie
Łyżeczka jest poddana procesowi oksydacji przez co nabiera antycznego wyglądu, proces oksydacji sprawia zarazem że szczegóły w
motywie dekoracyjnym są wyraźniejsze i lepiej widoczne.

4.Wzornictwo
Oprawiony ręcznie podrzeźbiany bursztyn.

5.Grawer ręczny
Przy dopłacie 20 zł możliwość wykonania graweru ręcznego
w współpracującej z nami renomowanej Gdańskiej pracowni grawerskiej .
Nie jest to zatem grawer komputerowy.
Grawerowanie ręczne jest bardzo wysoko cenione z uwagi na jego artyzm i fakt, że nawet dwa identyczne wyroby grawerowane tą samą
ręką minimalnie różnią się od siebie.
Grawerowanie tradycyjne podnosi rangę wyrobu czyniąc go unikatowym i sprawia to, że każdy wyrób jest niepowtarzalny i jedyny w
swoim rodzaju.

6.Holigraf
Istnieje możliwość dokupienia przez Państwa w promocyjnej cenie ( 12 zł ) płytki z dowolną dedykacją w technice Grawertonu.

7.Etui
Łyżeczka zapakowana jest w opakowanie flokowane w kolorze szafirowym lub czerwonym.

8.Gwarancja jakości
Nasza łyżeczka wykonany jest w renomowanym zakładzie jubilerskim.
Objęta jest jako jedyna z podobnych taki wyrobów wieczystą gwarancją.

9.Gwarancja użytego surowca
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Produkt ocechowany jest w Gdańskim Urzędzie Probierczym.
Oznakowany jest naszym imiennikiem.
Do każdego zakupu dołączamy paragon z kasy fiskalnej.
10.Prezent
Do zakupionego prezentu dodajemy gratis karnet z życzeniami.

Karnet dodawany jest losowo (proszę wybrać tylko czy karnet ma być z puli na chrzest czy z puli na inną okazję)
Do karnetu dołączona jest koperta a całość umieszczona jest w folii ochronnej.


