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Świat biżuterii stoi przed Tobą otworem, wystarczy wejść na stronę internetową manzuko.com, by przekonać
się o jego bogactwie, różnorodności i nieograniczonych możliwościach tworzenia unikatowej, oryginalnej
biżuterii. Manzuko.com to sklep internetowy oferujący wszystkie niezbędne elementy do wyrobu biżuterii od
półfabrykatów, poprzez koraliki, kamienie szlachetne i półszlachetne, bigle czy kółka montażowe. 
W swojej ofercie sklep proponuje przede wszystkim wszelkie elementy do wyrobu przepięknych bransoletek,
kolczyków, naszyjników i mnóstwa innego typu biżuterii, która można stworzyć według własnego pomysłu. 
Bransoletki to jeden z nieodłącznych akcesoriów biżuteryjnych współczesnej kobiety. Bez względu na
technikę jej tworzenia oferujemy w szerokiej palecie barw koraliki szklane, ceramiczne, kryształki, muszelki,
charmsy. Manzuko to hurtownia koralików, w której znajdziesz wszystkie kształty, kolory, faktury potrzebne
Ci do wykonania autorskiej ozdoby. Zaprojektowana i własnoręcznie wykonana bransoletka jest uosobieniem
samego projektanta. Kolczyki tworzone z oferowanych przez nas półfabrykatów dają możliwość dopasowania
ich do potrzeb wykonawcy. Mogą być to kolczyki na bigle czy sztyfty.
By biżuteria rękodzielnicza była w pełni funkcjonalna i trwała swoim klientom oferujemy w manzuko.com
wszystkie niezbędne elementy do jej wykończenia. Potrzebne tu będą gumki do bransoletek, łańcuszki, stal
chirurgiczna, zapięcia czy łączenia ze stali szlachetnej. Te elementy biżuterii pozwolą Ci na stworzenie w
pełni praktycznej i pięknie wykonanej biżuterii. 
Oferujemy także kamienie szlachetne, półszlachetne, takie jak ametyst, turkus, onyks, hematyt i inne. Dzięki
tym elementom Twoja biżuteria nabierze nieprzeciętnego stylu. 
Nasz sklep internetowy wyróżnia się przyjaznym interfejsem, dzięki któremu znajdziesz niezbędne elementy
biżuterii bez najmniejszego problemu. Miła, profesjonalna obsługa chętnie pomoże w doborze odpowiednich
półfabrykatów do biżuterii. Zamawiając w naszym sklepie możesz liczyć na ekspresową wysyłkę i częste
promocje. Przy zamówieniach powyżej 99 zł paczka zostanie dostarczona bez opłaty za wysyłkę. Na rynku
wyróżnia nas także nieustanna dbałość o pozyskiwanie do naszego sklepu najnowszych, najmodniejszych
półproduktów. 
Manzuko to wyjątkowe miejsce, w którym zaopatrzysz się w niezbędne elementy do wyrobu biżuterii
wysokiej jakości, dzięki której poczujesz się wyjątkowo.
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