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Výrobky z nábojů
Pro představu zde uvádíme několik produktů vyrobených z nábojů

Náušnice epicky z nábojů
Oslňte své okolí originálními náušnicemi z nábojnic.. Typ delaborovaného náboje
.38 special.
Lehké, originální naušnice vyrobené ze skutečných nábojů, ručně řezané, s
povrchovou úpravou křištálové pryskyřice nezůstanou přehlídnuty v žádné
společnosti
společnosti.
Náboj, byl bezpečně delaborován.
Lze zakoupit zde http://www.epicky.cz/nausnice/9-nausnice-z-naboju-sb
sb-epicky.html

Náhrdelník epicky steel S&B
Pevný, originální náhrdelník vyrobený ze skutečného náboje,, ručně řezané, s
povrchovou úpravou křištálové pryskyřice. S řetízkem stylu Army.
Army
Materiál řetízku: Chirurgická ocel
Délka řetízku: 50 cm
Povrchová úprava: Křišťálová pryskyřice
Lze zakoupit zde http://www.epicky.cz/nahrdelniky/15-nahrdelnik-steel
steel-z-naboje-sb-epicky.html

Náhrdelník s nábojem auto 45 CBC
Přívěsek s nábojem auto 45 CBC, zavěšený na řetízku stylu army je jedním ze
stylových nahrdelníků epicky, které v našem eshopu nabízíme.
Přívěsek s nábojem je zavěšen na řetízku vyrobeným z Chirurgické oceli.
oceli
Náboj,, tzv. patrona na náhrdelníku Epicky je skutečný delaborovaný náboj původně
určený ke střelbě, který propůjčuje opravdu stylový a autentický vzhled.
vzhled

Materiál řetízku: Chirurgická ocel
Délka řetízku: 50 cm
Lze zakoupit zde http://www.epicky.cz/nahrdelniky/17-privesek-naboj
naboj-retizek-45.html
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Náboje a výroba
Stylové módní kousky Epicky jsou vyráběny ze skutečných nábojů a nábojnic.
nábojnic

Náušnice z nábojnice, Náušnice z náboje, Náhrdelník z náboje
Na náušnice a náhrdelníky je použito dno nábojnice, které tvoří dominantu celého šperku. Poté co je
celý původní náboj odborně delaborován*, odřízneme z nábojnice dno, ručně ošetříme,
ošetříme naleštíme a
následně zakomponujeme tuto část do kvalitního komponentu. V poslední fázi dojde k dalšímu
přeleštění a nanesení ochranné vrstvy, chránící šperk
š
před ztrátou lesku.

Přívěšek náboj / Náboj na řetízku
Jedná se o odborně delaborovaný* skutečný náboj na řetízku,, který je však zbaven všech
nebezpečných součástí jako je střelný prach, nebo nepoužitá zápalka. Takto ošetřený náboj se tímto
procesem
m stává naprosto bezpečným módním doplňkem, který má vzhled plnohodnotného náboje.

Delaborace náboje
Delaborace je v podstatě mechanické znemožnění výstřelu delaborovaného náboje. Při tomto procesu
dochází k vysypání střelného prachu a znehodnocení zápalky.
zápalky. Tato delaborace probíhá pod odborným
dohledem. Po delaboraci je celý náboj identický, ovšem 100 % bezpečný.
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Jak pečovat o bižuterii?
Bižuterie Epicky.cz je určena k dennímu nošení, materiály bižuterie ovšem z pravidla nemívají tak
dlouhou životnost jako drahé kovy a je dobré držet se několika zásad, aby vám daný kousek vydržel
co nejdéle.

Doporučujeme tedy dodržovat následující rady:
1) Bižuterie je určena
čena k příležitostnému nošení, odkládejte jí tedy před spánkem, koupelí,
mytím nádobí, sportem, uklízením či opalováním.
2) Nenechávejte bižuterii ve vlhku (např. v koupelně atd.). Vlhko obecně bižuterii velice
škodí a její životnost rapidně klesá.
3) Nevystavujte
ystavujte bižuterii povětrnostním vlivům, zejména dešti, přímému slunci, sladké a
slané vodě. (nenoste bižuterii k moři, lázním, saunám atd.)
4) Chraňte svou bižuterii před chemikáliemi zejména před kosmetickými či čistícími
prostředky. (parfémy, krémy, laky
la na vlasy atd.)
5) Bižuterii ukládejte na tmavé a suché místo, ideálně do šperkovnice, odděleně tak, aby se
o sebe šperky neodřely.
6) Některé bižuterní kovové části mohou časem získat patinu, která je přirozenou vlastností
materiálu a tento proces zpravidla urychluje pot, proto nedoporučujeme nosit bižuterii při
sportovních aktivitách.
Dodržování těchto několika rad, prodloužíte razantním způsobem životnost bižuterie, která vás bude
hrdě provázet a dělat vám radost, po dlouhou dobu.
I přesto, že se budete držet našich rad, dojde časem k patrným známkám opotřebení, které jsou však
přirozeným jevem běžného používání. Na běžné opotřebení bohužel nelze záruku vztahovat.
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Kontakt
Eshop:

www.epicky.cz

Facebook:

https://www.facebook.com/epicky.cz

Youtube:

https://www.youtube.com/channel/UCQi1ZazFYKP wsWzW4Q6fHQ
https://www.youtube.com/channel/UCQi1ZazFYKP-wsWzW4Q6fHQ

Google +:
https://plus.google.com/b/103601533314104475629/103601533314104475629

Adresa:
Epicky.cz
U Lávky 527
468 41 Tanvald

Telefon:
+420 735 022 050

Email:
obchod@epicky.cz
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