
 

  

 

SPRZĘTY 

 
Nowe, nieużywane lub użyte raz sprzęty dla dekoratorów, poligrafii, itp. 

 

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. 

 

 

Sprz1 

STEAMER 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Nowy, raz użyty steamer do prasowania parą. Rewelacyjne 

urządzenie do domu, dla dekoratorów do prasowania obrusów, zasłon 

czy do salonów sukien ślubnych. 

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. 

 

 

Sprz2 

ZAOKRĄGLARKA DO ROGÓW PAPIERU 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Dla firmy robiącej zaproszenia lub dekoratorów zajmujących 

się papeterią. Ręczna maszynka do zaokrąglania rogów zaproszeń, kart 

menu, winietek.  

Użyta kilka razy do przygotowania papeterii na sesje do książek 

Bridelle. 

 

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. 

 

 

Sprz3 

 

GILOTYNKA DO PAPIERU 

DOSTĘPNA ILOŚC: 2 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręczne gilotynki do papieru. Nowe, nieużywane, niemieckie. 

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. 

 

 

Sprz4 

 

ZGRZEWARKA DO FOLII  

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Zgrzewarka do folii celofanowej. Nowa, nieużywana. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


