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Alchemy Dragon Skull Skórzana Bransoleta Smocza
Czaszka
Cena

107,00 zł

Dostępność

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Alchemy

Opis produktu
Alchemy Dragon Skull - Skórzana Bransoleta Smocza Czaszka

Skórzana, rockowa bransoleta z głową wilka
renomowanej, brytyjskiej marki Alchemy Gothic.

Czarna bransoletka wykonana ze skóry naturalnej o grubości 2 mm ozdobiona została czaszką smoka wykonaną z pewteru.
Szerokość regulowana - opaska zapisana na klamrę.
Wymiary bransolety - 3,6 cm x 5,4 cm x 26 cm.

Alchemy Gothic (znana również jako Alchemy 1977), zajmuje się jubilerstwem, dekoracjami i innymi akcesoriami produkowanymi przez grupę
Alchemy Carta. Firma założona została w Leicester, w Anglii w 1977 roku i w społeczności gotyckiej bardzo szybko stała się zauważalną marką.

Z biegiem lat Alchemy Gothic z niewielkiej manufaktury rozrosła się do firmy z wieloma liniami kolekcji, deweloperami i działami
umożliwiającymi badanie i kontrolę w celu zachowania jak najwyższej jakości swoich produktów. Rozwój firmy umożliwił również wyjście
naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu rynku na produkty Alchemy Gothic.
Alchemy Gothic to zbiór ezoterycznej i kolekcjonerskiej biżuterii inspirowanej kulturą średniowiecza i nastawionej na styl gotycki, z
wzornictwem głęboko osadzonym w bogatym folklorze tamtej epoki. Na przestrzeni lat nazwa Alchemy Gothic stała się wręcz synonimem
określającym gotycką biżuterię i akcesoria, a marka na całym świecie stała się niezaprzeczalnym symbolem stylu i wysokiej jakości.
Większość produktów Alchemy Gothic produkowana jest ze specjalnego stopu nazywanego pewterem. Chociaż pewter to ogólna nazwa stopów
zawierających w sobie cynę, to Alchemy Gothic stosuje specjalnie kontrolowaną i ściśle dobraną procentowo mieszankę, w skład której wchodzi
92% angielskiej cyny utwardzonej 8% mieszanką antymonu i miedzi.
Produkty Alchemy Gothic szczycą się dbałością o szczegóły, a wiele wzorów biżuterii i elementów wystroju wnętrz często ozdabianych jest
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wspaniałymi austriackimi kryształami Swarovski. Kryształy Swarovski to legenda i marka sama w sobie - ten znany producent gwarantuje
najwyższą krystaliczną przejrzystość swoich wyrobów. Jakość i kunszt wykonania kryształów osiągana jest poprzez ścisłą kontrolę utrzymywaną
podczas całego procesu produkcji.W odróżnieniu od różnych rodzajów pewteru, ten stosowany przez Alchemy Gothic wolny jest od ołowiu i niklu,
a produkowana z niego biżuteria jest idealna dla ludzi wrażliwych bądź uczulonych na większość będącej na rynku masowej biżuterii.
Dodatkowo, wszystkie elementy typu piercing wykonane są z 100% najwyższej jakości nierdzewnej stali bez dodatków niklu. Znacząco
zmniejsza to potencjalne zagrożenie dla alergików, a także zwiększa bezpieczeństwo i komfort użytkowania.
(inf. ze strony http://alchemygothic.pl/)
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