θΕΜΑ: ΚΑΖΙΝΟ

ΚΟΛΑΖ ΑΠΟ VINTAGE
ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS
VEGAS
Ένας από τους μοναδικότερους πίνακες
που μπορεί κανείς να βρει.
Κάδρο 64x81 εκ και η προσαργογή έγινε για
την αφίσα διαστάσεων 33x48 εκ.
Περιορισμένη έκδοση με πιστοποιητικό
γνησιότητας, ένα από τα 50 κομμάτια που
φτιάχτηκαν ποτέ.
Από τις 18 κάρτες οι 14 δεν κυκλοφορούν
πια, αποτελώντας πλεον ένα κομμάτι της
ιστορίας του Las Vegas.
Tα καζίνο που περιλαμβάνονται στο
κομμάτι είναι τα εξης: το Βob Stupak's
Vegas World, το Silver Slipper, το The Plaza,
το Aladdin, το Dunes, το Stardust, τοRiviera, το Boardwalk Casino, το Sahara, το
Las Vegas Hilton, το Landmark, το Frontier,
το Caesars Palace, το Flamingo, το Binions,
το Desert Inn, το Castaways and Sands.

TIMH: 1400€

ΚΟΛΑΖ ΑΠΟ ΚΑΡΤΕΣ
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS VEGAS
Ένα από τα μοναδικότερα πράγματα που
μπορεί κανείς να βρει.
Κολάζ από vintage κάρτες ενός από τα πιο
ιστορικά καζίνο του Las Vegas σε ειδικά
διαμορφωμένο πλαίσιο.
Κάδρο 64x81 εκ και η προσαργογή έγινε για
την αφίσα διαστάσεων 33x48 εκ.
Περιοργισμένη έκδοση με πιστοποιητικό
γνησιότητας, ένα από τα 50 κομμάτια που
φτιάχτηκαν ποτέ.
Από τις 18 κάρτες οι 14 δεν κυκλοφορούν πια,
αποτελώντας πλεον ένα κομμάτι της ιστορίας του Las Vegas.
Tα καζίνο που περιλαμβάνονται στο κομμάτι
είναι τα εξης: το Βob Stupak's Vegas World, το
Silver Slipper, το The Plaza, το Aladdin, το
Dunes, το Stardust, τοRiviera, το Boardwalk
Casino, το Sahara, το Las Vegas Hilton, το
Landmark, το Frontier, το Caesars Palace, το
Flamingo, το Binions, το Desert Inn, το Castaways and Sands.

TIMH: 1600€

ΚΟΛΑΖ ΑΠΟ ΚΑΡΤΕΣ
ΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS VEGAS
Ένα από τα μοναδικότερα πράγματα που
μπορεί κανείς να βρει.
Κολάζ από vintage κάρτες ενός από τα πιο
ιστορικά καζίνο του Las Vegas σε ειδικά
διαμορφωμένο πλαίσιο.
Κάδρο 64x81 εκ και η προσαργογή έγινε για
την αφίσα διαστάσεων 33x48 εκ.
Περιοργισμένη έκδοση με πιστοποιητικό
γνησιότητας, ένα από τα 50 κομμάτια που
φτιάχτηκαν ποτέ.
Από τις 18 κάρτες οι 14 δεν κυκλοφορούν πια,
αποτελώντας πλεον ένα κομμάτι της ιστορίας του Las Vegas.
Tα καζίνο που περιλαμβάνονται στο κομμάτι
είναι τα εξης: το Βob Stupak's Vegas World, το
Silver Slipper, το The Plaza, το Aladdin, το
Dunes, το Stardust, τοRiviera, το Boardwalk
Casino, το Sahara, το Las Vegas Hilton, το
Landmark, το Frontier, το Caesars Palace, το
Flamingo, το Binions, το Desert Inn, το Castaways and Sands.

TIMH: 1700€

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RAT PACK ΜΕ ΤΙΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Το Rat Pack είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από
τα μέσα ενημέρωσης για να αναφερθούν σε μια άτυπη
ομάδα ψυχαγωγών με επίκεντρο τη σκηνή του καζίνο
στο Las Vegas. Μια ομάδα φίλων που πρωτοσυναντήθηκαν στο Los Angeles στο σπίτι των Humphrey
Bogart και Lauren Bacall, το 1960, και τα πρώτα ονόματα που χρησιμοποίησαν ήταν "Τhe Summit" ή "The
Clan".
Συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τον Frank Sinatra, τον
Dean Martin, τον Sammy Davis Jr, τον Peter Lawford και
τον Joey Bishop.
Διατάσεις κάδρου 28x35,5 εκ.

TIMH: 640€

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RAT PACK ΜΕ ΤΙΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Το Rat Pack είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από
τα μέσα ενημέρωσης για να αναφερθούν σε μια άτυπη
ομάδα ψυχαγωγών με επίκεντρο τη σκηνή του καζίνο
στο Las Vegas. Μια ομάδα φίλων που πρωτοσυναντήθηκαν στο Los Angeles στο σπίτι των Humphrey
Bogart και Lauren Bacall, το 1960, και τα πρώτα ονόματα που χρησιμοποίησαν ήταν "Τhe Summit" ή "The
Clan".
Συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τον Frank Sinatra, τον
Dean Martin, τον Sammy Davis Jr, τον Peter Lawford και
τον Joey Bishop.
Διατάσεις κάδρου 28x35,5 εκ.

TIMH: 750€

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ RAT PACK ΜΕ ΤΙΣ
ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥΣ
Το Rat Pack είναι ένας όρος που χρησιμοποιήθηκε από
τα μέσα ενημέρωσης για να αναφερθούν σε μια άτυπη
ομάδα ψυχαγωγών με επίκεντρο τη σκηνή του καζίνο
στο Las Vegas. Μια ομάδα φίλων που πρωτοσυναντήθηκαν στο Los Angeles στο σπίτι των Humphrey
Bogart και Lauren Bacall, το 1960, και τα πρώτα ονόματα που χρησιμοποίησαν ήταν "Τhe Summit" ή "The
Clan".
Συνεργασίες, μεταξύ άλλων, με τον Frank Sinatra, τον
Dean Martin, τον Sammy Davis Jr, τον Peter Lawford και
τον Joey Bishop.
Διατάσεις κάδρου 28x35,5 εκ.

TIMH: 640€

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΤΟΥ ELVIS
PRESLEY ΣΤΟ LAS VEGAS
HILTON
Ο Elvis έπαιξε πάνω από 1.000 φορές στο Λας
Βέγκας, κυρίως στο Hilton.
Αυτή η εντυπωσιακή παρουσίαση περιλαμβάνει τα παρακάνω αυθεντικά πράγματα,
τοποθετημένα σε πλαίσιο διαστάσεων
40,5x30,5 εκ. :
2 κάρτες παιχνιδιού Elvis
2 κάρτες παιχνιδιού, όμοιες με αυτές στο Las
Vegas Hilton
3 μάρκες πόκερ Elvis
Μια εικόνα μενού από ένα Elvis Hilton
Summer Festival
Μια εικόνα του Hilton Billboard όταν εμφανίστηκε ο Elvis
Ένα έντυπο του Hilton που παρουσιάζει τον
Elvis στη σκηνή
Μια πλάκα που θυμίζει τις ημέρες του Elvis
στο Las Vegas
Αυτή η παρουσίαση είναι κατασκευασμένη
χρησιμοποιώντας τα πιο ποιοτικά υλικά. Όλα
τα στηρίγματα είναι περιμετρικά, το γυαλί
χρησιμοποιείται για την αποφυγή θραύσεων
κατά τη μεταφορά.

TIMH: 600€

ΜΑΡΚΕΣ POKER
JAMES BOND CASINO
ROYALE
Εμφανίζονται σε ένα πλαίσιο με ορειχάλκινη
πλάκα με μια αφίσα του James Bond 007.
Στο πίσω μέρος υπάρχει στήριγμα σε
περίπτωση που θέλετε να το κρεμάσετε.
Διαστάσεις πλαισίου περίπου 19x25 εκ.
Μοναδικός πίνακας

TIMH: 500€

20 ΜΑΡΚΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS VEGAS
20 από τα καλύτερα καζίνο του Las Vegas με τις
αντίστοιχες κάρτες, όλες σε εξαιρετική κατάσταση.
Επαγγελματικά πλαισιωμένο σε μαύρο πλαίσιο
ξύλου και μαύρο ματ.
Ο καλύτερος τρόπος να προσθέσετε ένα μοναδικό πίνακα από το Las Vegas στο χώρο σας ή να
το προσφέρετε σαν δώρο.
Το τελικό προϊόν έχει διαστάσεις 58x99 εκ.

ΤΙΜΗ: 750€

ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ
TOY ΚΑΖΙΝΟ BADEN BADEN
Vintage πλαίσιο του καζίνο Baden Baden, 11 κάρτες και απεικόνιση του καζίνο.
Το πλαίσιο είναι περίπου 21,5x28 εκ.

TIMH: 580€

20 ΜΑΡΚΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS VEGAS
20 από τα καλύτερα καζίνο του Las Vegas με τις αντίστοιχες κάρτες, όλες σε εξαιρετική κατάσταση.
Επαγγελματικά πλαισιωμένο σε μαύρο πλαίσιο ξύλου και
μαύρο ματ.
Ο καλύτερος τρόπος να προσθέσετε ένα μοναδικό πίνακα
από το Las Vegas στο χώρο σας ή να το προσφέρετε σαν
δώρο.
Το τελικό προϊόν έχει διαστάσεις 58x99 εκ.

TIMH:700€

TIMH: 550€
KOΛΑΖ ΚΑΡΤΩΝ VIVA LAS VEGAS
Κολάζ καρτών, αυθεντικές από ξενοδοχεία του Las Vegas, σε
ειδικά διαμορφωμένο πλαίσιο.
Κάρτες τοποθετημένες σε παιχνίδι Blackjack με λογότυπα
"Viva Las Vegas" στις άνω γωνίες.
Τα καζίνο που περιλαμβάνονται στον πίνακα είναι τα εξής: το
Stardust, το Frontier, το Aladdin, το Mint, το International
Hotel, το Bob Stupak's Vegas World,το Hacienda, το landmark, το Βoardwalk Casino, το Sahara, το Marina Hotel, το
Imperial Palace, το Silver Slipper, το Riviera, το Castaways,
το Desert Inn, το El Cortez,τ ο Binions, το Sands, το Caesars
palace, το Flamingo & the dunes.

Από τις 22 κάρτες οι 18 δεν υπάρχουν πλέον στην αγορά και οι
υπόλοιπες είναι αρκετά δύσκολο να βρεθούν.
Ένας must have πίνακας για κάθε καζίνο, αίθουσα πόκερ ή για
συλλέκτες αντικειμένων Las Vegas.
To προϊόν κατέχει πιστοποιητικό γνησιότητας που γνωστοποιεί ότι πρόκειται για μια περιορισμένη έκδοση από μόλις
100 μοναδικά κομμάτια που φτιάχτηκαν ποτέ.
Το κολάζ είναι τοποθετημένο σε προσαρμοσμένο μαύρο
ξύλινο πλαίσιο σε γυάλινη οθόνη. Επιπλέον περιλαμβάνει μια
πινακίδα χρυσού που απεικονίζει πληροφορίες σχετικά με το
πότε ιδρύθηκε το Las Vegas.
Το πλαίσιο μετρά περίπου 63,5x109 εκ.

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ
ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ
Vintage μηχάνημα κουλοχέρη σε
κάδρο με γυαλί.
Διαστάσεις 52x38x2,5 εκ.
Ο πίνακας θα αναδειχθεί με οπίσθιο
φωτισμό.

TIMH: 350€

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ
ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ
Vintage μηχάνημα κουλοχέρη σε
κάδρο με γυαλί.
Διαστάσεις 52x38x2,5 εκ.
Ο πίνακας θα αναδειχθεί με οπίσθιο
φωτισμό.

TIMH: 350€

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ
ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ
Vintage μηχάνημα κουλοχέρη σε
κάδρο με γυαλί.
Διαστάσεις 52x38x2,5 εκ.
Ο πίνακας θα αναδειχθεί με οπίσθιο
φωτισμό.

TIMH: 380€

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗ
ΣΕ ΚΑΔΡΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ
Vintage μηχάνημα κουλοχέρη σε
κάδρο με γυαλί.
Διαστάσεις 52x38x2,5 εκ.
Ο πίνακας θα αναδειχθεί με οπίσθιο
φωτισμό.

TIMH: 280€

20 ΑΥΘΕΝΤΙΚΕΣ ΜΑΡΚΕΣ
ΚΑΖΙΝΟ ΤΟΥ LAS VEGAS
20 αυθεντικές μάρκες καζίνο του Las Vegas
σε πλαίσιο, ασφαλώς τοποθετημένες σε
πράσινο βελούδο που περιβάλλεται από ένα
πλούσιο ξύλινο πλαίσιο.
Καθεμία μάρκα έχει την αρχική αξία 1 δολαρίου και προέρχεται από διάφορα καζίνο του
Las Vegas.
Οι αρχικοί ιδιοκτήτες συνέλεξαν αυτές τις
μάρκες στις αρχές της δεκαετίας του 1990.
Ορισμένες από αυτές μπορεί να μην υπάρχουν πια καθώς το Las Vegas συνεχίζει να
εξελίσσεται.
Το πλαίσιο είναι περίπου 29,5x37 εκ. και οι
μάρκες έχουν διάμετρο 2,5-3,5 εκ.

TIMH: 380€

Έδρα: Θεμιστοκλέους 42, Άλιμος Αττικής, Τ.Κ. 17455
Υπ/μα: Πανός 3, Βάρη Αττικής, Τ.Κ. 16672
Κ:+30 6909818199
T.: 2109818930
E-mail: info@lotaria-sa.gr
Web: www.lotaria-sa.gr

