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Funko POP! Disney Santa
Clause - Santa (with lights)
611
Cena

59,00 zł

Cena poprzednia

72,90 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

Funko

Opis produktu
Funko POP! Disney Santa Clause - Santa (with lights) 611
Najwyższej jakości figurka kolekcjonerska od renomowanej marki Funko.
Santa Clause - Santa
Typ produktu: Funko POP!

Śnięty Mikołaj – seria filmów komediowych z Timem Allenem w roli głównej. W latach 1994-2006 powstały trzy części, które łącznie zarobiły
ponad 470 mln dolarów.
Figurka wykonana z winylu, malowana z dbałością o detale, niezwykle barwna i szczegółowa.
Zapakowana w estetyczne kartonowe opakowanie z okienkiem świetnie sprawdzi się jako prezent.
wysokość 10 cm
szerokość 8 cm
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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W Funko dzisiaj każdy znajdzie linię figurek ze swoimi ulubionymi postaciami popkultury. Mało tego! Aby podkreślić wyjątkowość figurek,
producent pakuje je w oryginalne pudełka z przezroczystym okienkiem. Dlatego mogą one zdobić kolekcjonerskie zbiory nawet bez
rozpakowania, a za kilka lat, kto wie... taki egzemplarz może okazać się unikatowy i drogi z uwagi na zachowanie w stanie nietkniętym. To
właśnie z tego powodu figurki te stanowią gratkę dla kolekcjonerów.

Opis kategorii
W tej kategori znaleźć możecie czaszki, figurki kota, gargulce i maskotki nie tylko dla mrocznych fanów horrorów ale dla
każdego ceniącego sobie indywidualny styl. Nasz asortyment wzbociliśmy ostatnio o kolekcjonerskie figurki POP z znanej na
całym świecie firmy FUNKO.
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