
  

WIANKI 

 
Ręcznie wykonane wianki na ścianę lub drzwi w domu. 

Wykonane z najlepszej jakości kwiatów. 

Piękne kolory (zdjęcia nie oddają idealnie barw).  

Na życzenie wykonamy zdjęcia w świetle dziennym wskazanych modeli. 

 

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. 

 

 

     

    ww1 

WIANEK NA DRZWI LUB ŚCIANĘ 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 40 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręcznie robione wianki. Idealne na ścianę w sypialni lub drzwi. 

Wykonane z doskonałej jakości sztucznych 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. 

 

 

     

    ww2 

WIANEK NA DRZWI LUB ŚCIANĘ 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 50 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręcznie robione wianki. Idealne na ścianę w sypialni lub drzwi. 

Wykonane z doskonałej jakości sztucznych 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. 

 

 

     

    ww3 

WIANEK NA DRZWI LUB ŚCIANĘ 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 30 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręcznie robione wianki. Idealne na ścianę w sypialni lub drzwi. 

Wykonane z doskonałej jakości sztucznych 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. 

 

 

     

    ww4 

WIANEK NA DRZWI LUB ŚCIANĘ 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 26 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręcznie robione wianki. Idealne na ścianę w sypialni lub drzwi. 

Wykonane z prawdziwych muszelek i rozgwiazd. 

 

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. 

 

 

     

    ww5 

WIANEK NA DRZWI LUB ŚCIANĘ 

 

CENA: ZAPYTAJ O CENĘ 

STAN: idealny 

WYMIAR: średnica 25 cm  

WYSYŁKA: odbiór osobisty w Warszawie LUB wysyłka pocztowa (koszt 

ustalany indywidualnie w zależności od ilości) 

UWAGI: Ręcznie robione wianki. Idealne na ścianę w sypialni lub drzwi. 

Wykonane z doskonałej jakości sztucznych kwiatów.  

 

Chcesz otrzymać więcej informacji o tym przedmiocie? Napisz do nas 


