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Półfabrykaty, kamienie, koraliki - sklep Manzuko
https://manzuko.com

Koraliki do wyrobu biżuterii to niezbędny półfabrykat do stworzenia praktycznie każdego typu ozdób
(bransoletek, kolczyków, broszek, naszyjników, pierścionków). Ich oferta jest bardzo szeroka. Możemy
wybierać spośród koralików do wyrobu biżuterii wykonywanych ze szkła, akrylu, drewna, metalu, kamieni
naturalnych, szlachetnych i innych. Koraliki do wyrobu biżuterii występują w wielu rozmiarach, kształtach,
wykończeniach. Z pomocą koralików do wyrobu biżuterii możemy szybko wykonać proste ozdoby, jak na
przykład bransoletki na gumce. Te modne dekoracje dłoni będą w stanie stworzyć nawet osoby początkujące.
Dzięki koralikom do wyrobu biżuterii każdy z nas może wykonać takie bransoletki samodzielnie
Półfabrykaty są to elementy biżuterii niezbędne do jej wykonania lub wykończenia. Jest to ogromna grupa
produktów w zakres której wchodzą między innymi kamienie naturalne w postaci kaboszonów i kulek.
Półfabrykatami są również elementy metalowe takie jak zapięcia, zawieszki, bigle, kółka montażowe,
przekładki, łańcuszki. Dobrej jakości półfabrykaty są podstawą solidnej i trwałej biżuterii handmade. Można
je kupić zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Polecamy poznać jakość półfabrykatów z
Manzuko. Jest to sklep tworzony przez pasjonatów rękodzieła, co przekłada się na wysoką jakość obsługi i
produktów. Miłym akcentem są częste promocje poszczególnych kategorii produktów. Manzuko dba o to, by
w sklepie pojawiały się regularnie nowości, by klienci zawsze mogli tworzyć biżuterię zgodną z najnowszymi
trendami. Kupując półfabrykaty, na pewno chętnie skorzystamy z darmowej wysyłki, którą w Manzuko
otrzymamy przy zakupach powyżej 99 złotych. Warto również skorzystać z profesjonalnego doradztwa
personelu, który chętnie podpowie nam co i z czym możemy zestawiać dla przygotowania modnej biżuterii
handmade.
Kamienie półszlachetne to ozdobne minerały o twardości niższej niż w kamieniach szlachetnych. Jest to dość
duża grupa kamieni, do których zaliczyć można popularne agaty, ametysty, bursztyny, hematyty, jadeity,
jaspisy. Innymi kamieniami półszlachetnymi są kalcyty, chalcedony, cytryny, awenturyny, kalcyty, kamienie
księżycowe, kryształ górski czy kocie oko. Lista kamieni półszlachetnych jest zdecydowanie dłuższa. Są to
minerały raczej nieprzezroczyste, o niezwykłych kolorach i wybarwieniach. Najczęściej wykorzystywane
przez rękodzielników są kamienie półszlachetne w formie kaboszonów, koralików, kulek czy ozdobnych
zawieszek.
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