
 

  
 

DUŻE DEKO RÓŻNOŚCI 

 
Jeśli chcesz zobaczyć więcej zdjęć danego przedmiotu, napisz do nas. 

Większe gabaryty tylko do odbioru osobistego w Warszawie (przy każdym przedmiocie 

znajdziesz informacje o możliwości ew. wysyłki pocztowej). 

 

Masz pytania? Odpowiemy bridelle@bridelle.pl 

Masz swoją propozycję ceny? Napisz do nas! Negocjujmy! 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd1 
 

BALDACHIM TIULOWY Z KWIATAMI 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 2,5 m, średnica 76 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealny na dekoracje stołu z tortem albo jako ozdoba 

pokoju dziecinnego lub ogrodu 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd2 
 

ŁAPACZ POZIOMY DO ZAWIESZENIA NAD 

STOŁEM  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 77 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd3 
 

MANEKIN KRAWIECKI MĘSKI ORYGINAŁ Z 

LAT 60. 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: widoczne ślady użytkowania, vintage 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Idealna ozdoba przedpokoju lub sypialni; więcej zdjęć na 

życzenie. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd4 
 

MANEKIN W RÓŻE  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Idealna ozdoba sypialni lub przedpokoju, więcej zdjęć na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd5 
 

MANEKIN BIAŁY W TKANINIE 

STRUKTURALNEJ 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Idealna ozdoba sypialni lub przedpokoju, więcej zdjęć na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd6 
 

DYWAN VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 50 zł 

STAN: dobry, widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: 200 x 300 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd7 

CIENKI DYWAN NA TRAWĘ LUB JAKO 

ŚCIANKA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 50 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 140 x 190 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd8 
 

KAPA RĘCZNIE ROBIONA NA SZYDEŁKU 

BOHO 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 137 x 185 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd9 
 

WÓZEK RATTANOWY POBIELANY Z 

BŁĘKITNĄ TAPICERKĄ 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Idealny na wynajem dla firm dekoratorskich działających 

w tych rejonach Polski, gdzie tradycją jest zbieranie na weselu 

przez nowożeńców pieniędzy na wózeczek       więcej zdjęć na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd10 
 

BIAŁE ALUMINIOWE CHAVIARI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Krzesło dla dekoratora do wykonania zdjęć bukietów lub 

wzorów dekoracji. Albo do domu do toaletki. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd11 
 

KRZESŁA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 2 

CENA: 30 zł za 2 sztuki 

STAN: dobry, wybrzuszone nieco siedzisko i popękana lekko politura 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Vintage krzesła do zdjęć 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd12 
 

POTRÓJNY KWIETNIK 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd13 
 

DWIE LAMPY  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 2 

CENA: 150 zł za 2 sztuki 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 183 cm, średnica klosza 36 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: więcej zdjęć na życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd14 
 

KUFER  / STOLIK KAWOWY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 62 x 40 x 41 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd15 
 

UROCZA SZAFECZKA KUCHENNA Z 

DRZWICZKAMI Z SIATKI METALOWEJ 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd16 
 

OGROMNA KLATKA NA GOŁĘBIE 

100 LETNIA! 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 59 x 43 x 58 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Idealna na dekoracje kwiatowe do powieszenia nad 

stołem nowożeńców; więcej zdjęć na życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd17 
 

SZUFLADKI DREWNIANE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 8 

CENA: 80 zł za 8 sztuk 

STAN: widoczne ślady użytkowania ale na tym polega ich urok 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: drewniane, vintage szufladki z różnych typów maszyn do 

szycia. Doskonałe na niskie kompozycje rustykalne. Więcej zdjęć 

na życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd18 
 

ŻELIWNA RAMA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage 

WYMIAR: 81 x 59 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Super rama na plan stołów lub dekoracje trójwymiarową 

z kwiatów 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd19 
 

DZIADKI DO ORZECHÓW Z LAT 60. 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 7 

CENA: 90 zł za 7 sztuk 

STAN: dobry, vintage widoczne ślady użytkowania ale na tym polega 

ich urok 

WYMIAR: wysokość od 29 do 38 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: super dekoracja na święta w domu; więcej zdjęć na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd20 
 

POROŻE ZDOBIONE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd21 
 

POROŻE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd22 
 

POROŻE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: jeden róg ułamany w połowie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd23 
 

POROŻE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: ukruszona w połowie kość czaszki 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd24 
 

MAKUTRY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 4 

CENA: 120 zł za 4 sztuki 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 25 cm x 2 sztuki, 29 cm x 2 sztuki 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: idealne na kompozycje rustykalne lub greenery 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd25 
 

BIAŁA SZTALUGA NA PLAN STOŁÓW  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 2 

CENA: 35 zł sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd26 
 

WANIENKA  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage widoczne ślady użytkowania ale na tym polega 

urok 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: idealna na dekoracje ze świecami 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd27 
 

KONEWKA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: konewka ma wypukłe dno, które należy we własnym 

zakresie wklepać, aby stabilnie stała.  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd28 
 

DREWINANA SKRZYNIA NA BUTELKI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: ciężka, duża, solidna skrzynia na butelki. Super dekoracja 

na taras do ogrodu lub na małe doniczki z ziołami na wesle 

rustykalne 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd29 
 

DREWNIANA SKRZYNKA NA BUTELKI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: ciężka, duża, solidna skrzynia na butelki. Super dekoracja 

na taras do ogrodu lub na małe doniczki z ziołami na wesle 

rustykalne 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd30 
 

DREWNIANA SKRZYNKA NA BUTELKI 

FRANCUSKA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Super dekoracja na butelki z kwiatami albo do 

wyeksponowania napojów  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd31 
 

SAMOWAR 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: wysokość 37 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna dekoracja wnętrza lub pojemnik na kompozycje 

kwiatową 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd32 
 

KOSZYKI WIKLINOWE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 5 

CENA: 20 zł za 5 sztuk 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 36 cm x 2 sztuki, średnica 31 cm x 2 sztuki, średnica 

28 cm x 1 sztuka 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Kosze na kompozycje kwiatowe lub owoce do domu, na 

taras lub do dekoracji wesel rustykalnych 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd33 
 

KORZEŃ MORSKI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 60 cm długości 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Piękny korzeń morski do dekoracji; na życzenie zdjęcie z 

kompozycją 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd34 
 

KORZEŃ MORSKI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 57 cm długości 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Piękny korzeń morski do dekoracji; na życzenie zdjęcie z 

kompozycją 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd35 
 

STARA MASZYNA DO SZYCIA KORPUS 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Super dekoracja vintage do domu; więcej zdjęć na 

życzenie 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd36 
 

WAZON VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 29 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Piękny wazon na suszone trawy lub liście do domu 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd37 
 

SŁÓJ NA NAPOJE ZE STOJAKIEM 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: idealny, raz użyty do sesji 

WYMIAR: pojemność 10 l 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd38 
 

STARA TARA DO PRANIA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 15 zł 

STAN: vintage 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Dekoracja do domu lub wesela rustykalnego 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd39 
 

HOLENDERSKIE CHODACZKI 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: para 

CENA: 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Oryginalne jeszcze z metkami holenderskie chodaczki na 

dekorcje tarasu lub wesele na kwiaty 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd40 
 

VINTAGE POJEMNIKI KUCHENNE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1komplet 6 sztuk 

CENA: 80 zł 

STAN: vintage 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Piękne, kamionkowe pojemniki kuchenne z korkowymi 

przykrywkami. Pojemniczek na smalec ma kamionkową 

pokrywkę. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

  

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd41 
 

WIESZKAKI GROOM BRIDE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 2 sztuki 

CENA: 20 zł za 2 sztuki 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



 

 

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

 

    Ddd42 
 

MINI SZAFECZKA DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: przepięknie wylakierowane frony na wysoki połysk, 

więcej zdjęć na maila 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


