
  

ŁAPACZE SNÓW GIANT 
 

Ręcznie wykonane łapacze o dużych średnicach od 40 do 80 cm! 

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. 

 

 

g1 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g2 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g3 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g4 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g5 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g6 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g7 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 80 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g8 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 73 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g9 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 74 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g10 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 72 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g11 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 71 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g12 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 70 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 



v 

 

 

 

 

Jeśli interesuje Cię ta rzecz, prześlij 

na maila bridelle@bridelle.pl 

widoczny obok numer. Zwrotnie 

otrzymasz informacje dotyczące 

dostępności i zamówienia. 

 

 

g13 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 69 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g14 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 69 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g15 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 67 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g16 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 56 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g17 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g18 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 64 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g19 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g20 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g21 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 61 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g22 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 64 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g23 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g24 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 61 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g25 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 64 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g26 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 61 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g27 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 63 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g28 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g29 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g30 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 60 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g31 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 54 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g32 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 53 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g33 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 50 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g34 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 47 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g35 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 44 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g36 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 45 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g37 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 43 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g38 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT model ze wstążkami 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 52 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g39 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT model ze wstążkami 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 54 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g40 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT model ze wstążkami 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 62 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g41 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 52 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g42 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 55 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g43 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 53 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g44 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 57 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g45 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 56 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g46 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 45 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g47 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 45 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g48 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 45 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g49 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 43 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g50 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 46 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g51 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 43 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

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. 

 

 

g52 

 

ŁAPACZ SNÓW KORONKOWY                        

seria GIANT 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ  

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 45 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na grubej obręczy łapacz snów. Doskonała 

dekoracja tła za stołem, sufitów, itp. Kolory obręczy i serwet – od bieli, 

przez ecru do jasnego kremu. Największe wrażenie robi skupisko 

kilkunastu łapaczy różnej wielkości. Można we własnym zakresie dodać 

wstążki. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


