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Długopis Funko POP DC
WW84 Wonder Woman Wonder Woman Golden
Armor
Cena

19,68 zł

Cena poprzednia

23,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Funko

Opis produktu
Długopis Funko POP DC WW84 Wonder Woman - Wonder Woman Golden Armor
Najwyższej jakości licencjonowany, kolekcjonerski długopis od renomowanej marki Funko.
Nie masz za dużo miejsca, aby trzymać w pokoju nowe figurki Funko POP! ? Nie martw się. Nie zawsze figurki tej marki muszą być
duże. Przede wszystkim należy podkreślić, że zakup długopisu Funko POP! który jednocześnie posiada małą figurkę, to idealne rozwiązanie dla
osób które w dyskretny sposób chcą podkreślić jak bardzo ich ulubiony bohater jest dla nich ważny.

Co kupujesz:
- 1szt. kolekcjonerski długopis
Wkład jest koloru czarnego natomiast sama figurka wykonana została tak jak pełnowymiarowe POP! z winylu.
Jest ona równie dokładnie malowana, z dbałością o wszystkie detale. Niezwykle barwna i szczegółowa.
Długopisy z serii Pens with Toppers to nietypowe podejście zarówno stylistyczne jak i kolekcjonerskie. Charakteryzują się ciekawym stylem, a
wymiary idealnie pasują do uzupełnienia kolekcji gadżetów.
Towar sprowadzamy z EU od oficjalnego dystrybutora m. in. takich marek jak: Blizzard, Capcom, Dark Horse, DC Comics,
FaNaTtik, Funko, Games Worshop, Jinx, Lego, Mattel, Neca, Pyramid International, Ultimate Guard.

Funko powstała w 1998 roku, a za jej założeniem stoi Mike Becker. Od rozpoczęcia produkcji głównym produktem firmy są zabawki, a dokładnie
przeurocze figurki oraz maskotki znanych bohaterów. Wszystkie figurki Funko są licencjonowane i przedstawiają postacie znane fanom
popkultury. W ofercie znajdziemy nie tylko bohaterów filmów, komiksów, książek, bajek ale także gier wideo i gwiazd muzyki. Funko posiada
licencje między innymi Marvela, DC Comics, HBO, WWE, Sony Pictures Entertainment, Paramount Pictures i Star Wars chociaż w ofercie
znajdują się postacie również mniej rozpoznawalne ale cieszące się swoją grupą odbiorców.
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