Sakura sada GELLY ROLL
mixed set 24

PRODUCTS CORPORATION, Japan

Výrobce: SAKURA COLOR
Kód: POXPGBMIX24
Záruční doba: 24 měsíců
Cena bez DPH: 742.98 Kč
Cena s DPH: 899 Kč

Detailní popis
Sakura sada GELLY ROLL mixed set 24
Sakura Moonlight 5 ks GEL PENS
12 zářivých odstínů gelových per (zvýrazňovače). Jedná se o fluorescenční gelové barvy, které
jsou krásně vidět pod UV světlem. Moonlight krásně vyniknou na černém papíru, nebo jiných
tmavých papírech.
Sakura METALLIC 6 ks GEL PENS
V sadě je 10 barev metalických golových kuličkových popisovačů
Gelové rolery jsou velmi vhodným nástrojem pro kreativní kreslení, dekorování, hobby tvorbu
nebo psaní. Jedná se o původní vynález firmy Bruynzeel-Sakura, kteří byli prvními na světě a
jejich "Gelly rollery" jsou považování za nejkvalitnější ve světě. Inkoust je stálý, na vodní bázi
pigmentový, nepáchnoucí. Je odolný vůči vodě, chemikáliím, nevybledne.
Zasychá do 30 sec. Síla linky je 0,25 - 0,30 - 0,40 mm.
Jedinečná technologie gelového inkoustu umožňuje jemné a lehké psaní (při delším psaní bez
únavy ruky). Není vhodné při psaní na hrot příliš tlačit. Použití je velmi rozsáhlé s "Gelly
rollery" lze např. dekorovat nehty, odmaštěné sklo, porcelán a další materiály. Příklady další
dekorace - např. motýli, ryby, vánoční či velikonoční motivy, zvířátka, figurky, řetízky,
písmena, nápisy, hvězdičky, srdíčka, nehtové dekory apod.)
Sakura STARDUST 12 GELOVÝCH poisovačů
V sadě je 10 barev golových kuličkových popisovačů - Stardust - Hvězdný prach
Gelové rolery jsou velmi vhodným nástrojem pro kreativní kreslení, dekorování, hobby tvorbu
nebo psaní. Jedná se o původní vynález firmy Bruynzeel-Sakura, kteří byli prvními na světě a
jejich "Gelly rollery" jsou považování za nejkvalitnější ve světě. Inkoust je stálý, na vodní bázi
pigmentový, nepáchnoucí. Je odolný vůči vodě, chemikáliím, nevybledne.
Zasychá do 30 sec. Síla linky je 0,25 - 0,30 - 0,40 mm.
Jedinečná technologie gelového inkoustu umožňuje jemné a lehké psaní (při delším psaní bez
únavy ruky). Není vhodné při psaní na hrot příliš tlačit. Použití je velmi rozsáhlé s "Gelly

rollery" lze např. dekorovat nehty, odmaštěné sklo, porcelán a další materiály. Příklady další
dekorace - např. motýli, ryby, vánoční či velikonoční motivy, zvířátka, figurky, řetízky,
písmena, nápisy, hvězdičky, srdíčka, nehtové dekory.
Sakura GELLY ROLL 1 ks White (bílá)

