
 

  

 

TALERZE VINTAGE 

Przed zakupem zapytaj o wymiar!  

Wśród talerzy są małe spodki, talerze deserowe, 

obiadowe! 
 

UWAGA! TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE! 

 

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. 

 

 

 

Tar1 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2  

CENA: 6 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar2 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 po 2 wzory 

CENA: 6 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar3 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 5 

CENA: 15 zł za 5 sztuk 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar4 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 8 

CENA: 20 zł za 8 sztuk 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar5 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar6 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 12 zł za 2 sztuku 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar7 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 6 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar8 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 18 sztuk; można kupować je na sztuki 

CENA: 5 zł sztuka 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar9 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 5 

CENA: 10 zł za 5 sztuk 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar10 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 3 

CENA: 6 zł za 3 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar11 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 3 

CENA: 5 zł sztuka 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar12 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2  

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar13 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 6 

CENA: 30 zł za 6 sztuk 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar14 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 6 

CENA: 10 zł za 6 sztuk 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar15 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 3 

CENA: 6 zł za 3 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar16 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 3 

CENA: 15 zł za 3 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar17 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar18 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar19 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 4 

CENA: 20 zł za 4 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar20 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar21 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar21 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar22 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar23 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 10 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar24 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 6 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar25 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 4 

CENA: 5 zł za 4 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar26 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 2 

CENA: 4 zł za 2 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

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. 

 

 

 

Tar27 
 

 

 

TALERZE VINTAGE 

ILOŚĆ: 4 

CENA: 10 zł za 4 sztuki 

STAN: vintage, mogą być widoczne ślady użytkowania 

WYMIAR: zapytaj o wymiar interesujących talerzy – są to spodki, talerze 

deserowe, podstawki pod filiżanki, talerze obiadowe oraz talerze 

zupowe 

WYSYŁKA: TYLKO ODBIÓR OSOBISTY W WARSZAWIE 

UWAGI: Talerze doskonale sprawdzą się do stylizacji zdjęć, ale 

także na wesela boho gdzie mogą być użyte jako podstawki do 

świec lub kwiatów. Pięknie wygląda mieszania różnych talerzy. 

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


