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Drewniany "Kwiatek w doniczce
N3"
Cena

1,70 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

3 dni

Numer katalogowy

0606

Producent

Bazarek-Deco

Opis produktu
Zrobiony ze sklejki brzozowej kwiatek w doniczce stanowi doskonały prezent na wiele okazji. Ucieszy się z niego mama,
tata, babcia czy dziadek w dniu swojego święta, możemy go także podarować ukochanej osobie, albo ozdobić nim własny
pokój. Produkt ten doskonale nadaje się do zdobienia rozmaitymi technikami. Dzięki temu możemy samodzielnie go upiększyć
i nadać mu wyjątkowego charakteru. Własnoręcznie ozdobione kwiatki będą cieszyć oko i przez długi czas przypominać
obdarowanej osobie o ciepłych uczuciach, jakimi ją darzymy.
Dołączona do kwiatka podstawka umożliwia stabilne postawienie go na parapecie, szafce czy innym reprezentacyjnym
miejscu.
Nie masz pomysłu na ciekawy prezent? Poznaj nasz kwiatek w doniczce decoupage, który możesz ozdobić samodzielnie. To
idealny pomysł, zarówno do wykonania przez tych najmłodszych, jak również i starszych fanów zdobienia decoupage. Model
ten wykonany został ze sklejki o grubości 3 mm, ma wysokość około 13 cm, a do tego podstawkę, dzięki której może
samodzielnie stać. Do jego ozdobienia można wykorzystać tak naprawdę wszystko, co tylko masz pod ręką - gazetę, krepę,
piórka, guziki, czy też cekiny. Jesteśmy przekonani, że tak sprezentowany, oczaruje każdą osobę obdarowaną. Model jest
trwały i odporny na uszkodzenia.
Kwiatek w doniczce zrobiono ze sklejki brzozowej o grubości 3 mm, co gwarantuje jego trwałość i odporność na
uszkodzenia. Wysokość produktu, to 13 cm. Przed wysyłką każdy kwiatek jest dokładnie sprawdzany i czyszczony, a także
bezpiecznie pakowany, by nie uszkodził się w transporcie.

Dane techniczne:
Materiał: sklejka brzozowa 3mm
Wysokość: 13 cm
Szerokość: ok 6,5 cm
Rozmiar podstawki: 5 x 3,5 cm
Kwiaty przed wysyłką są czyszczone.
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