Torby 2D - moda wyjęta z kreskówki...
10 maj, 2016
Na pierwszy rzut oka zdjęcia toreb 2D oferowane przez firmę Sztuka Rodzinna wyglądają jak efekt
poważnej pracy grafika. Ich nawiązanie do kreskówek w połączeniu ze światem rzeczywistym nadaje
każdej młodej osobie stylu i niepowtarzalności. Co jednak kryje się w ich "płaskim" wnętrzu?
Gdy zobaczysz je po raz pierwszy na pewno pomyślisz: "co mogę zmieścić w tak płaskiej torbie"?.
Nic jednak bardziej mylnego. Choć torby wyglądają na zdjęciach dwuwymiarowo, to w rzeczywistości
są jak najbardziej trójwymiarowe. W zależności od wybranego modelu pomieszczą kosmetyczkę,
książkę, tablet, a nawet laptop. Wykonane z nylonu torebki można nabyć w systemie hurtowym
w firmie Sztuka Rodzinna, ale także bezpośrednio u mnie gdy interesuje Cię zakup jednej sztuki :).
Swoją oryginalnością zachwycą zarówno miłośniczki pop-artu, jak i wielbicielki stylu retro.
W ofercie znajdują się także plecaki, wyglądające jak tornistry z wczesnoszkolnych lat, które spodobają się
wszystkim ceniącym oryginalność i nietuzinkowość. Torebki i plecaki w Polsce są dostępne wyłącznie
pod marką Narcissus.

Torby z kreskówek
To w Tajwanie, dzięki dwóm projektantkom Chai Su
oraz Roki Lin powstał pomysł na stworzenie
niepowtarzalnej kolekcji toreb wyglądających
tak jak te z kreskówek. Te, które znamy i widzimy
na co dzień są przestrzenne (3D), te z kolei
oferowane przez Sztukę Rodzinną zupełnie
płaskie (2D). To właśnie dlatego na zdjęciach
wyglądają jak dodane programem graficznym.
Ich ceny zaczynają się już od 64 zł.
Kilka z nich, które obecnie posiadam przedstawiam
poniżej :)
Kto chce?

Cena: 99,99 zł (dostępna także w wersji z czarnymi kropkami)
Specyfikacja:
- kolor niebieski lub czarny
- pasek 54 cm
- kieszonka 19 x 15 cm
- zamknięcie na zatrzask
- wymiary 32 x 28 x 2-7,5 cm głębokości
2 LATA GWARANCJI

Cena: 109,99 zł.
Specyfikacja:
- kolor czerwony lub żółty
- pasek 78
- kieszonka 15 x 10 cm
- zamknięcie na zamek
- wymiary 46 x 33 oraz 2-7,5 cm głębokości
2 LATA GWARANCJI

Cena: 119,99 zł
Torebka 2D Narcissus 3912-P zaskakuje odważnym połączeniem designu z kreskówek i żywych kolorów.
Posiada pasek o długości 49 cm. W środku znajduje się specjalna kieszeń 35 x 20 cm. Z tyłu mała kieszonka
15 x 10 cm zapinana na zamek. Torebka jest głęboka na 9 cm, dzięki czemu zmieści wszystkie
najpotrzebniejsze rzeczy: zeszyty w formacie A4, książki, segregatory, komórkę, piórnik i laptop.
Torba zamykana na zamek.
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Etykiety torby 2D nowości hit sprzedażowy lato 2016
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