
 

 

ŁAPACZE SNÓW TAMBORKI 

 
Zestawy łapaczy snów na bambusowych tamborkach. 

Każdy zestaw to 6 sztuk różnej wielkości. Piękna dekoracja domu lub sali. 

Idealna oferta dla dekoratorów do wynajmu!  

 

10% rabatu na zamówienie 10 kompletów! 

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. 
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ZESTAW ŁAPACZY SNÓW 

KORONKOWYCH 6 sztuk zestaw 

 

CENA: 90 zł (cena za zestaw 6 sztuk) 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 31 / 27 / 24 / 21 / 17 / 14 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Idealnie wykonany na bambusowych tamborkach zestaw 6 

łapaczy. Doskonała dekoracja sypialni, pokoju dzieci lub sali weselnej. 

Można we własnym zakresie dodać wstążki. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 
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