
 

  

 

SERWETKI 

 
Zestawy serwetek ręcznie robionych, które można wykorzystać do różnego typu dekoracji – 

łapaczy, ponaszywać na tło i zrobić ściankę za stół pary młodej, okleić nimi słoiki na kwiaty. 

 

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. 

 

 

Lace1 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace1 (18 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace2 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace2 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace3 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace3 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace4 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace4 (6 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace5 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace5 (6 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace6 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace6 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace7 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace7 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace8 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace8 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace9 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace9 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace10 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace10 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace11 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace11 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace12 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace12 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace13 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace13 (4 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace14 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace14 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace15 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace15 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace16 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace16 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace17 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace17 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace18 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace18 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace19 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace19 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace20 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace20 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace21 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace21 (5 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

 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. 

 

 

Lace22 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace22 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace23 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace23 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace24 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace24 (6 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace25 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace25 (9 serwetek) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace26 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace26 (4 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace27 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace27 (1 serwetka serce) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace28 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace28 (3 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace29 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace29 (1 serwetka) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

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. 

 

 

Lace30 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace30 (1 serwetka) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

 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. 

 

 

Lace31 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace31 (1 serwetka) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

 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. 

 

 

Lace32 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace32 (1 serwetka) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor serwetek jest od bieli, przez łamaną biel, beż, ecru, 

po jasną i ciemną kawę z mlekiem. Na zdjęciach nie widać tych 

różnic, dlatego prosimy o upewnienie się przed zakupem jakie 

kolory są w zestawie! Na życzenie wykonamy wówczas nowe 

zdjęcia. 

 

 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. 

 

 

Lace33 

SERWETKI KORONKOWE RĘCZNIE 

ROBIONE 

ZESTAW: lace33 (2 serwetki) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIARY: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Kolor po lewo brzoskwiniowa, po prawo pistacjowa. Na 

życzenie wykonamy nowe zdjęcia w dziennym świetle, aby jak 

najlepiej oddać kolor. 

 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


