
  

PUSZKI NA KWIATY / POSTUMENTY 
Puszki zdobione techniką decoupage. 

Doskonałe na białe lub pastelowe kompozycje. Pięknie wyglądają pomieszane wzory 

kwiatowe razem. 

Sprawdzą się także jako podwyższenia do talerzy w słodkim barze. 

Puszki należy czyścić wilgotną ściereczką. Nie należy ich moczyć w wodzie z uwagi                                

na lakierowane wykończenie! 

 

10% rabatu na każde zamówione 20 sztuk! 

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. 

 

 

     

    AA1 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: greenery 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 25 

CENA: 8 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 16 cm, wysokość 15 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

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. 

 

 

     

    AA2 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: peonia 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 9 

CENA: 8 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 16 cm, wysokość 15 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

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. 

 

 

     

    AA3 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: anemon 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 8 

CENA: 8 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 16 cm, wysokość 15 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

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. 

 

 

     

    AA4 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: warszawianka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 6 

CENA: 8 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 16 cm, wysokość 15 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

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. 

 

 

     

    AA5 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: greenery 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 20 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

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. 

 

 

     

    AA6 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: peonia 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 19 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

 

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. 

 

 

     

    AA7 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: anemon 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 13 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

 

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. 

 

 

     

    AA8 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: warszawianka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 12 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

 

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. 

 

 

     

    AA9 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: ptaszki 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 27 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

 

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. 

 

 

     

    AA10 

PUSZKI OZDOBNE 

WZÓR: amerykańskie etykiety owocowe (dwa różne wzory na 

puszce). Ilość wzorów etykiet 4. Sprzedawane losowo wzory. 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 37 

CENA: 6 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 10 cm, wysokość 18 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Piękne puszki zdobione techniką decoupage. Dostępne w 

dwóch rozmiarach. Puszki należy przemywać wilgotną szmatką. Nie 

można myć ich pod bieżącą wodą z uwagi na lakierowaną 

powierzchnię. Idealne na białe i pastelowe kwiaty, zioła i sukulenty. 

 

 Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


