
 

  

 

RAMKI, RAMY, RAMECZKI 

 
Ramy na plany stołów, obrazy, itp. 

Małe ramki do dekoracji lub stylizacji zdjęć. 

 

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. 

 

 

Ram1 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage, odpryski na ramie 

WYMIAR: 59 x 78 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

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. 

 

 

Ram2 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage, odpryski na ramie 

WYMIAR: 59 x 98 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

 

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. 

 

 

Ram3 
 

TABLICA PELE MELE  

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: 47 x 69 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Urocza tablica z motywem błękitu angielskiego, ze 

wstążeczkami vichy, pod które się wkłada zdjęcia, pocztówki itd. 

Idealna ozdoba przedpokoju, pokoju dziecka. 

 

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. 

 

 

Ram4 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: 76 x 100 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

 

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. 

 

 

Ram5 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: dobry 

WYMIAR: 71 x 100 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Metalowa złota rama z kątowników na plan stołów marki 

Cartalia 

 

 

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. 

 

 

Ram6 
 

NAPIS SŁODKI BUFET 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage, odpryski na ramie 

WYMIAR: 53 x 71 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: uroczy napis z literek w kropki i papierowych kwiatów 

 

 

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. 

 

 

Ram7 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: vintage, odpryski na ramie 

WYMIAR: 85 x 89 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

 

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. 

 

 

Ram8 
 

RAMKI NA LUSTERKA LUB ZDJĘCIA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 3 

CENA: 18 zł / sztuka 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: 37 x 31 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Zdobione kafelkami w kolorze spalonej pomarańczy 

solidne grube ramki na zdjęcia lub lusterko 

 

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. 

 

 

Ram9 
 

RAMKI NA LUSTERKA LUB ZDJĘCIA 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 1 

CENA: 18 zł 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: 35 x 28 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Zdobione kafelkami w kolorze zgaszonej zieleni 

 solidne grube ramki na zdjęcia lub lusterko 

 

 

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. 

 

 

Ram10 
 

RAMA NA PLAN STOŁÓW 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: zapytaj o wymiar 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI:  

 

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. 

 

 

Ram11 
 

LUSTERKO  

 

CENA: 30 zł 

STAN: bardzo dobry 

WYMIAR: 38 x 56 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Lusterko zdobione ręcznie kafelkami w odcieniach bieli i 

błękkitu 

 

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. 

 

 

Ram12 
 

RAMKA BUKOWA RIBBA IKEA 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 22 

CENA: 9 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 x 27 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Kultowe ramki ribba ikea w kolorze bukowym. 

Niezastąpione na numery stołów. Można je samodzielnie 

przemalować na dowolny kolor, bo drewno ładnie przyjmuje 

każdą farbę. 

 

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. 

 

 

Ram13 
 

RAMKA BIAŁA RIBBA IKEA 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 3 

CENA: 9 zł / sztuka 

STAN: idealny 

WYMIAR: 20 x 27 cm 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Kultowe ramki ribba ikea w kolorze białym. 

Niezastąpione na numery stołów. Można je samodzielnie 

przemalować na dowolny kolor, bo drewno ładnie przyjmuje 

każdą farbę. 

 

 

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. 

 

 

Ram14 
 

RAMY SITODRUKARSKIE DREWNIANE 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 20 sztuk 

CENA: 30 zł za całość 

STAN: vintage, używane, widoczne ślady użytkowania, ale na tym 

polega ich urok 

WYMIAR: różnej wielkości 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Ramy sitodrukowe ze starego drewna. Coś dla 

dekoratorów, bo po wycięciu siatek, zostają fajne, podniszczone 

vintage ramki. Dla miłośników postinduatrialnych klimatów 

ramki z sitami mogą być awangardową ozdobą na ścianach. 

Symboliczna cena za całość 30 zł 

 

 
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. 

 

 

Ram15 
 

RAMKI NA NUMERY LUB PLAN STOŁÓW 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 6 sztuk 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ramki IKEA plastikowe, sprawdzają się super na stołach. 

 

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. 

 

 

Ram16 
 

RAMKI IKEA 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 2 sztuki 

CENA: 15 zł za 2 sztuki (złota i biała) 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

 

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. 

 

 

Ram17 
 

RAMKA 

 

CENA: 5 zł 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Na ramce jest ręcznie kaligrafowany napis Bali Vibes 

 

 

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. 

 

 

Ram18 
 

RAMKI NA NUMERY LUB PLAN STOŁÓW 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: 3 

CENA: 10 zł za 3 sztuki (biała, biała z przetarciami złotymi, czarna 

ze złotymi przecierkami) 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI:  

 

 

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. 

 

 

Ram19 
 

RAMKA 

 

CENA: 5 zł 

STAN: bardzo dobry w białe różyczki z masy akrylowej 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ramki IKEA plastikowe, sprawdzają się super na stołach. 

 

 

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. 

 

 

Ram20 
 

RAMKI NA NUMERY LUB PLAN STOŁÓW 

 

DOSTĘPNA ILOŚĆ: komplet 7 sztuk 

CENA: 20 zł za 7 sztuk 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Maleńkie ramki idealne do stylizacji zdjęć na sesjach, na 

położenie na nich drobiazgów 

 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


