
  

OBRUS / KOC / TŁO BOHO 
 

Obrusy w boho wzory! Sprawdzą się doskonale także jako kolorowa ścianka! 

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. 

 

 

     

    BB1 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB2 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB10 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB11 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB12 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB14 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB16 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB19 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB20 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB22 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB23 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB24 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB25 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB28 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB29 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB31 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

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. 

 

 

     

    BB33 

OBRUS / KOC / TŁO BOHO  

seria gładka 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica ok. 150 cm 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Przepiękne obrusy w boho wzory. Wykonane z różnej grubości 

poliestru i mieszanki poliestru z bawełną. Seria w tym folderze jest na 

gładko wykończona na rancie. W innych folderach obrusy wykończone 

frędzlami. Sprawdzą się także jako koce na trawę lub piękne tło. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


