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Zestaw papierów ryżowych RS001 ITD + gratisy 
 

Cena: 76,00 pln

Opis produktu
 

Papier ry?owy zestaw kreatywny RS001 - Cztery ?ywio?y - Ziemia

   

W tej kolekcji dominuj? zdecydowanie kolory Ziemi czyli br?zy, be?e, zielenie. Wzory w zestawie zawieraj? ró?norodne t?a tapetowe: paski, kropki, desenie, motywy kwiatowe i ro?linne...

Produkty z zestawu s? dost?pne wy??cznie w danym zestawie, nie mo?na ich kupi? pojedynczo.

   Zestaw wyj?tkowych papierów ry?owych do wszelkich dzia?a? kreatywnych, takich jak decoupage, scrapbooking, cardmaking, art journal i wielu innych. Zestaw sk?ada si? z kolorowych grafik oraz szablonów specjalnie do niego zaprojektowanych i niedost?pnych poza zestawem. G?ówn? ide? zestawu jest zebranie grupy idealnie dopasowanych do siebie grafik, dobranych tak, aby wszystkie papiery komponowa?y si? w jedn?, spójn? ca?o??. Wszystkie pasuj? do siebie kolorystycznie i wzorniczo, uzupe?niaj? si? wzajemnie i harmonizuj? ze sob?. To doskonale zgrany pakiet. Wystarczy znale?? pomys?
na ich zastosowanie i... zrobi? u?ytek z papierów, folii i szablonów. Gotowe pomys?y i inspiracje umie?cili?my w formie zdj?? na tylnej ok?adce zestawu.  

   Poza papierami w ka?dym pakiecie s? te? 2 szablony do malowania, nak?adania past
strukturalnych lub do u?ywania z foli? Termoton (te? w sk?adzie zestawu). Dzi?ki szablonom i przy
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pomocy kleju Magic mo?na robi? miejscowe z?ocenia lub srebrzenia na zimno. Do zestawu
do??czyli?my 3 folie metaliczne 'Termoton' z?ote i 2 folie 'Termoton' srebrne - oba kolory do klejenia
na gor?co lub na zimno. 

?yczymy dobrej zabawy!

Zestaw kreatywny z papierów ry?owych zawiera:

- 11 papierów ry?owych A4 z grafikami
- 2 papiery ry?owe A4 bez nadruku - bia?e
- 3 folie Termoton z?ote, 15,5x15,5 cm
- 2 folie Termoton srebrne, 15,5x15,5 cm
- 2 szablony  dobrane do tematu, 16x16 cm

Do ka?dego zestawu zakupionych na stronie Drewlandii dodajemy gartis :

piórnik

zak?adk? do ksi??ki 

2 x beermaty z  dekorami

 

Galeria
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