Website URL http://www.katalogstron.net/15293
Manzuko - półfabrykaty do wyrobu biżuterii
https://manzuko.com
Zarówno zawodowi rękodzielnicy, jak i amatorzy potrzebują do swoich prac wysokiej jakości elementów do
biżuterii. To właśnie z nich są w stanie wyczarować unikatowe kolczyki, wisiorki, bransoletki czy broszki. Na
ostateczną jakość całej pracy w dużym stopniu mają wpływ właśnie użyte półfabrykaty. Dlatego warto
zwrócić szczególną uwagę na ich trwałość podczas zakupu. Miejscem godnym uwagi, w którym nabędziemy
odpowiednie elementy do biżuterii, jest internetowy sklep manzuko.pl. Odnajdziemy w nim zarówno drobne
elementy metalowe, w tym bigle, łańcuszki, kółka montażowe czy zapięcia, jak i różnego rodzaju koraliki i
ozdoby. Elementy do biżuterii, które potrzebne są każdemu rękodzielnikowi to również gumki, nici lub linki
jubilerskie. Wiele osób zajmujących się tworzeniem biżuterii handmade sięga po kamienie naturalne. Dzięki
nim są w stanie stworzyć naprawdę eleganckie i ponadczasowe prace. Sklep Manzuko wyróżnia kilka
wartościowych cech. Są to: atrakcyjne ceny, często organizowane promocje, regularne dostawy nowości oraz
darmowa wysyłka (od 99 zł wydanych na zakupy). Osobom niezdecydowanym z pewnością spodoba się
profesjonalna obsługa klienta, która chętnie doradzi jakie elementy do biżuterii wybrać.
Klienci chętnie sięgają po obecne w ofercie gumki do bransoletek. Z ich pomocą w kilka minut można
przygotować idealną biżuterię na wieczorne wyjście pasującą do każdego stylu. Mowa o modnych od kilku lat
bransoletkach na gumce. Do ich wykonania potrzebujemy koralików (mogą być szklane, akrylowe czy z
kamieni naturalnych) oraz właśnie gumek do bransoletek. W manzuko.pl oferujemy 2 rodzaje gumek do
bransoletek: przezroczyste i w kilku kolorach. Zazwyczaj są one okrągłe, co pozwala nam łatwo przewlec nie
przez koraliki. Gumki do bransoletek można wykorzystywać także na inne sposoby, na przykład zapleść je w
zwykły warkocz i z nich stworzyć bransoletkę. Pamiętajmy, że w rękodziele te same półfabrykaty możemy
wykorzystywać na różne sposoby.
Koraliki ceramiczne to niezbyt często wybierany typ kulek do biżuterii. Zdecydowanie popularniejsze są
koraliki szklane. Jednak warto przyjrzeć się im bliżej. Koraliki ceramiczne są bowiem wyjątkowe ze względu
na to, że każdy z nich jest unikatowy. Nie są bardzo lekkie, ale równocześnie nie ważą też tak wiele, żeby nie
móc stosować ich w biżuterii. Posiadają piękne wzory i dają nieograniczone możliwości twórcze. Zachęcamy
do poznania bliżej koralików ceramicznych i wykorzystania ich w biżuterii handmade.
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