Cheile cele mai șic
și exclusive!
Pentru casă un model de cheie cu piele
de leopard, pentru garaj un model
scoțian cu carouri sau o versiune cu un
camuflaj militar?
Silca vă oferă acestea și mai mult!
Noua modă a cheilor de artă, o calitate
garantată de Silca cu sute de modele
diferite aflate într-o continuă evoluție:
fluturi, carouri scoțiene, modele
abstracte,... toate într-o gamă constant
evolutivă.
Art Keys sunt idei, care vă permit să vă
identificați originalitatea, flerul și
personalitatea. A încuia și descuia... este
ceva diferit cu Silca Art Keys.

Deschide ușa a
unei lumi fascinante
cu animale!

Silca dedică tuturor iubitorilor de
animale, noutatea cea mai încântătoare
a anului: chei și brelocuri din seria
”Nature Collection”, reproduceri fidele a
6 elemente colorate. Această serie
originală se dedică în special acelor
persoane, care au o pasiune reală
pentru animale, fie ele sălbatice sau
fidelii noștri patrupezi.
Câinele, pisica, ursul panda, delfinul,
calul, tigrul reflectă plăcerea și distracția
care implică toți iubitorii de natură.
Există persoane care iubesc câinii, cei
care preferă pisicile, cei care sunt
pasionați de mare, cei care iubesc caii,
cei care se recunosc într-un urs panda
sau într-un tigru. Elementele din Silca
”Nature Collection” dau o notă de
veselie și originalitate cheilor dvs. și
exprimă pasiunea și natura celor care
fac parte din această lume.
Nature Collection este o exclusivitate
Silca!

Faceți înconjurul lumii!
Silca s-a gândit nu numai la tipuri
originale și iubitorii de animale, ci și
la cei care călătoresc din oraș în oraș
și ar dori să-și amintească obiectivele
turistice prin suveniruri speciale. City
Collection vă permite să personalizați
cheile dvs. cu cele mai frumoase
monumente sau panorame din
orașele pe care le-ai vizitat sau de
care într-un mod particular sunteți
mândru. Redați cheilor și brelocurilor
dvs. o amprentă de fascinație
internațională, cu reproduceri extrem
de înaltă calitate. De asemenea,
cheile pot fi personalizate cu
magazinul dvs.
Ce altceva ați mai putea dori?

Acum cu Art Key Coining puteți
crea chei cu imaginea dvs.
preferată: o vedere cu orașul
dvs., un monument sau logo-ul
dvs. Un impact mare, care
garantează rezultate de calitate!

