
  

ŚWIECZNIKI 

 
Komplet (60 sztuk) różnych mosiężnych świeczników. Doskonały dla dekoratora.  

Ilość wystarczająca aby zjawiskowo udekorować ślub w każdym stylu. 

Kilka sztuk świeczników szklanych na romantyczne stoły weselne. 

 

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. 

 

 

     

    ss1 

ŚWIECZNIKI 

 

ZESTAW 60 SZTUK MOSIĘŻNYCH ŚWIECZNIKÓW (30 par) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Zestaw 60 świeczników idealny na wesele w każdym stylu. 

Nie musisz kupować u wielu sprzedawców na allegro i płacić 

wielokrotnie za wysyłkę. Jeden zakup – 60 sztuk, który wystarczy 

na ozdobienie stołów na każdym weselu. Od małych cudnych 

świeczników po duże, a także 2 sztuki na 5 świec. 

 

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. 

 

 

     

    ss2 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: 12 zł / 2 sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

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. 

 

 

     

    ss3 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: 16 zł / 2 sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

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. 

 

 

     

    ss4 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 4 

CENA: 32 zł / 4 sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

 

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. 

 

 

     

    ss5 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: 30 zł / 2 sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

 

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. 

 

 

     

    ss6 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: po 1 sztuce ze wzoru 

CENA: 30 zł / 3 sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

 

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. 

 

 

     

    ss7 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 6 po 2 sztuki z wysokości 

CENA: 60 zł / 6 sztuk 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

 

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. 

 

 

     

    ss8 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: 40 zł / dwie sztuki 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

 

 

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. 

 

 

     

    ss9 

ŚWIECZNIKI 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 6 

CENA: 60 zł / 6 sztuk 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: zapytaj o rozmiar przed zakupem 

UWAGA! Jeden świecznik ma przyklejoną czaszę klejem na 

gorąco i należy obchodzić się z nim delikatniej! 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


