
  

ŁAPACZE SNÓW BOHO 

 
Ręcznie wykonane łapacze, doskonałe na śluby w stylu boho i hippie. 

Pięknie prezentują się zawieszone po kilka sztuk obok. 

Idealna oferta dla dekoratorów do wynajmu!  

 

10% rabatu na każde zamówione 10 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. 

 

 

p1  

p2 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p1 30 zł / p2 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p1 31 cm / p2 36 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p3  

p4 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p3 30 zł / p4 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p3 34 cm / p4 39 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p5  

p6 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p5 30 zł / p6 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p5 37 cm / p6 42 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p7  

p8 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p7 30 zł / p8 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p7 37 cm / p8 36 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p9  

p10 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p9 30 zł / p10 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p9 35 cm / p10 34 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p11  

p12 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p11 30 zł / p12 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p11 37 cm / p12 31 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p13  

p14 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p13 30 zł / p14 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p13 34 cm / p14 36 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p15  

p16 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p15 30 zł / p16 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p15 32 cm / p16 20 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p17  

p18 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p17 25 zł / p18 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p17 27 cm / p18 20 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p19  

p20 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p19 25 zł / p20 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p19 21 cm / p20 21 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p21  

p22 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p21 25 zł / p22 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p21 26 cm / p22 26 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p23  

p24 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p23 25 zł / p24 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p23 26 cm / p24 20 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p25  

p26 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p25 20 zł / p26 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p25 17 cm / p26 27 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p27  

p28 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p27 25 zł / p28 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p27 26 cm / p28 27 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p29  

p30 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p29 30 zł / p30 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p29 34 cm / p30 26 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p31  

p32 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p31 25 zł / p32 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p31 26 cm / p32 31 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p33  

p34 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p33 25 zł / p34 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p33 25 cm / p34 35 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p35  

p36 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p35 30 zł / p36 30 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p35 36 cm / p36 33 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p37  

p38 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p37 30 zł / p38 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p37 36 cm / p38 20 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p39  

p40 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p39 25 zł / p40 25 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p39 26 cm / p40 21 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p41  

p42 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p41 25 zł / p42 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p41 20 cm / p42 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p43  

p44 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p43 20 zł / p44 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p43 14 cm / p44 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p45  

p46 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p45 20 zł / p46 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p45 14 cm / p46 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p47  

p48 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p47 20 zł / p48 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p47 14 cm / p48 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p49  

p50 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p49 20 zł / p50 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p49 14 cm / p50 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

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. 

 

 

p51  

p52 

ŁAPACZ SNÓW Z PIÓRAMI                                

seria BOHO 

 

CENA: p51 20 zł / p52 20 zł 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica p51 14 cm / p52 14 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na metalowej obręczy łapacz snów. 

Przepięknie wykończone prawdziwymi piórami, drewnianymi 

koralikami. Najlepiej wygląda kilka łapaczy obok siebie. Ozdoba do 

domu lub miejsca zaślubin. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


