
  

POSZEWKI NA PODUSZKI 

 
Piękne poszewki na poduszki do samodzielnego wypełnienia (wypełnienia można kupić na 

Allegro). 

Poduszki do dekoracji wnętrz, tarasów lub wesel w stylu boho.  

Sprawdzą się jako siedziska. 

 

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. 

 

 

G: po1 

D: po2 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 80 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

po3 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 80 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

G: po4 

D: po5 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

G: po6 

D: po7 
 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

L: po8 

P: po9 
 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 z każdego wzoru 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po10 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

G: po11 

D: po12 
 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po13 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 3 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po14 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 1 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 44 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po15 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 39 x 39 cm 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po16 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 5 sztuk po 1 ze wzoru 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 43 x 43 cm 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

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. 

 

 

     

    po17 

POSZEWKA NA PODUSZKĘ 

 

ILOŚĆ SZTUK WZORU: 5 (każda ma inny guziczek w tonacji różu) 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

WYMIARY: 21 cm średnica 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Poszewki do samodzielnego wypełnienia. Idealne do 

stylizacji boho i gypsy. Świetne na kanapy lub trawę. Największe 

modele sprawdzą się jako pufy-siedziska. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


