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Laurka z kwiatami dla Babci
i Dziadka
Cena

39,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

max 3 dni

Numer katalogowy

2616

Opis produktu
Laurka dla Babci i Dziadka z kwiatkami na sztaludze
Chcesz wyrazić wdzięczność swoim dziadkom, ale wciąż brakuje Ci dobrych słów?
Nie wiesz, jak podziękować im za tyle dobra, które od nich dostałaś/eś przez wiele lat? Z
rób to z naszym upominkiem i wierszykiem, który Ci w tym pomoże!
Jeśli nie możesz znaleźć odpowiednich słów, którymi podziękujesz swoim dziadkom za wychowanie,
obecność i życiowe wsparcie – ułatw sobie to zadanie i już dziś złóż zamówienie na laurkę z kwiatami dla babci i dziadka!
Nasza laurka z kwiatami dla babci i dziadka jest wyjątkowa, bo powstawała dla takich osób jak Ty, którym zależy na
podarowaniu dziadkom czegoś prosto z serca!
Jesteśmy przekonani, że gdy Twoi dziadkowie dostaną taki prezent - będą pod wrażeniem i za każdym razem, gdy spojrzą na
laurkę i wierszyk – zawsze będą Cię ciepło wspominać.
A przecież właśnie o to chodzi, żeby mieli dobre wspomnienia, prawda? Odkryj skromny, ale wyjątkowy w swojej prostocie
prezent, który sprawi ogromną radość Twoim dziadkom!
Zamów dla nich coś wyjątkowego, czego nigdy nie zapomną! Już dziś przygotuj się na Dzień Babci i Dziadka!
Na laurce nadrukowany jest wierszyk:
"Kochana Babciu, kochany Dziadku,
dziś wam przynoszę po jednym kwiatku,
do tego dokładam serdeczne życzenia,
niech wam się spełnią wszystkie marzenia"
Jeśli wybierzesz opcję z personalizacją to pamiętaj by podać ją w komentarzu do produktu lub w uwagach do
zamówienia (w koszyku).
W przypadku wybrania opcji z personalizacją a nie będzie jej nigdzie podanej to prezent zostanie wysłany bez
personalizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Podpis:: Tak, z podpisem (+ 5,00 zł ), Bez podpisu

Dane techniczne:
Laurka jest do postawienia na drewnianej sztaludze
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Rozmiar laurki to ok. 19,5x17,5 cm
Rozmiar doklejanych Dziadków to ok. 9,6x9,5 cm
Rozmiar sztalugi: 16x11x6 cm
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