
   

WALIZKI, PUDEŁKA, KUFERKI 

 
Pudełka po sesjach zdjęciowych.  

Więcej zdjęć wybranych przedmiotów na życzenie wysyłamy mailem. 

 

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. 

 

 

 

    Box1 
 

PUDŁO NA KAPELUSZE OKRĄGŁE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 35 cm średnica, 21 wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne pudełko zdobione techniką decoupage. Idealne na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju.  

 

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. 

 

 

 

    Box2 
 

PUDŁO NA KAPELUSZE OKRĄGŁE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 41 cm średnica, 18 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne pudełko z nadrukiem modowym. Idealne na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju.  

 

 

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. 

 

 

 

    Box3 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 69 x 37 x 25 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box4 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 45 x 28 x 13 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box5 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 60 x 38 x 17 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box6 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 65 x 38 x 18 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box7 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 55 x 37 x 15 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box8 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 65 x 43 x 18 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box9 
 

WALIZKA VINTAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 60 x 38 x 17 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękna walizka zdobiona techniką decoupage. Idealna na 

dekoracje vintage lub do domu do sypialni, przedpokoju. To 

autentyczna stara walizka tekturowa! UWAGA! Walizki są pięknie 

wykończone wewnątrz papierem. Na życzenie wysyłamy zdjęcia 

środka! 

 

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. 

 

 

 

    Box10 
 

KUFEREK Z PAPIEROWEJ WIKLINY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 40 x 28 x 33 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękny kuferek wykonany z papierowej wikliny, z rączką i 

zamknięciem. Boki zdobione w papier w vintage róże. 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. 

 

 

 

    Box11 
 

WALIZKA Z PAPIEROWEJ WIKLINY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 50 x 36 x 16 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękny kuferek wykonany z papierowej wikliny, z rączką i 

zamknięciem. Boki zdobione w papier w vintage róże. 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. 

 

 

 

    Box12 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 7 

CENA: 5 zł /sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. Można 

ozdobić samodzielnie wstążkami, kwiatami. 

 

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. 

 

 

 

    Box13 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM ZDOBIONE DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 16 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. 

Ozdobione techniką decoupage, koronką i wstążką. Super jako 

opakowanie na prezent lub samo może być prezentem. 

 

 

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. 

 

 

 

    Box14 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM ZDOBIONE DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 16 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. 

Ozdobione techniką decoupage, koronką i wstążką. Super jako 

opakowanie na prezent lub samo może być prezentem. 

 

 

 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. 

 

 

 

    Box15 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM ZDOBIONE DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 16 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. 

Ozdobione techniką decoupage, koronką i wstążką. Super jako 

opakowanie na prezent lub samo może być prezentem. 

 

 

 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. 

 

 

 

    Box16 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM ZDOBIONE DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 16 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. 

Ozdobione techniką decoupage, koronką i wstążką. Super jako 

opakowanie na prezent lub samo może być prezentem. 

 

 

 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. 

 

 

 

    Box17 
 

PUDEŁKO OKRĄGŁE Z TEKTURY FALISTEJ 

Z WIECZKIEM ZDOBIONE DECOUPAGE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 16 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 cm średnica, 22 cm wysokość 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealne na prezent pudełko okrągłe z wieczkiem. 

Ozdobione techniką decoupage, koronką i wstążką. Super jako 

opakowanie na prezent lub samo może być prezentem. 

 

 

 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. 

 

 

 

    Box18 
 

WALIZECZKI DZIECIĘCE CZESKIE 

TEKTUROWE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 3 sztuki 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: zapytaj 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Śliczne różowe słodziaczki – małe walizki dla dziewczynki 

do pokoiku, albo romantycznej sypialni. 

 

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. 

 

 

 

    Box19 
 

WALIZECZKA DZIECIĘCA PAPIER MACHE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: zapytaj 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Śliczna mała walizeczka dla dziewczynki z bambusową 

rączką i zamknięciem. 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. 

 

 

 

    Box20 
 

WALIZECZKA DZIECIĘCA PAPIER MACHE 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: zapytaj 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Śliczna mała walizeczka dla dziewczynki z bambusową 

rączką i zamknięciem. 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. 

 

 

 

    Box21 
 

DUŻY NICIAK  

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry, vintage, przedmiot może mieć lekkie ślady użytkowania, 

ale na tym polega urok przedmiotu 

WYMIAR: 42 x 21 x 21 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękny niciak zdobiony decoupagem w motywy morskie – 

muszle, rozgwiazdy i latarnie morskie 

 

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. 

 

 

 

    Box22 
 

KUFEREK KOSMETYCZNY MAŁY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: 22 x 35 x 26 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kuferek kosmetyczny na roboty florystyczne. 

 

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. 

 

 

 

    Box23 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 20 zł  

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 6 butelek wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

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. 

 

 

 

    Box24 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 15 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 2 butelki wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

 

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. 

 

 

 

    Box25 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 1 butelkę wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

 

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. 

 

 

 

    Box26 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 1 butelkę wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

 

 

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. 

 

 

 

    Box27 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 1 butelkę wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

 

 

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. 

 

 

 

    Box28 
 

SKRZYNKA NA WINO 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 10 zł 

STAN: dobry 

WYMIAR: skrzynka na 1 butelkę wina 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Skrzynka na wino zdobiona techniką decoupage. 

 

 

 

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. 

 

 

 

    Box29 
 

SZKATUŁA METALOWA KSIĘSTWO 

WARSZAWSKIE W ORŁY 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1  

CENA: 50 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: 24 x 24 x 13 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kultowa, ciężka skrzynka/szktatuła w motyw księstwa 

warszawskiego, czyli orły. 

 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


