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Pastelowe wazoniki  

wymiary: 11,5x5,5 cm
ilość sztuk: 3 (1 zestaw) 
cena: 15 zł/zestaw

zestaw trzech ceramicznych wazoników
- błękitny, miętowy, fioletowy



Wazoniki boho 

wymiary: 9x4,5 cm
ilość sztuk: 12 
cena: 4 zł/szt

małe wazoniki w różnych odcianiach brązu 



Wazony muszle

wymiary: 11x13,5 cm
ilość sztuk: 6 
cena: 5 zł/szt.

pękate wazoniki w kolorze brudnego różu



Betonowe świeczniki

wymiary: 4,5x5,5 cm
ilość sztuk: 8 
cena: 3 zł/szt

małe świeczniki na tealighty w kolorze
szarym 



Kryształowe świeczniki

wymiary: 3,5x5 cm
ilość sztuk: 54 
cena: 2 zł/szt.

małe przeźroczyste świeczniki na tealighty 



Ceramiczne miski

wymiary: 24 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 9 zł/szt.

błękitno-szare ceramiczne miski w stylu
rustykalnym



Wazony do kompozycji

wymiary: 11,5x10 cm
ilość sztuk: 16 
cena: 4 zł/szt.

białe ceramiczne wazony o błyszczącej
fakturze do kompozycji kwiatowych



Duże drewniane podstawki

wymiary: 23 cm
ilość sztuk: 20 
cena: 5 zł/szt.

duże okrągłe podstawki wykonane
z drewna 



Wazony na nogach retro 

wymiary: 31,5 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 15 zł/szt.

duże wazony na złotych nóżkach w stylu
retro



Ceramiczne podstawki

wymiary: 20x12 cm
ilość sztuk: 4 
cena: 5 zł/szt.

błękitno-szare ceramiczne podstawki w stylu
rustykalnym



Wazony szklana kula

wymiary: 19,5x14,5 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 14 zł/szt

wazony w kształcie kuli na szklanych
nogach w stylu retro 



Małe drewniane podstawki

wymiary: 7,5 cm
ilość sztuk: 12 
cena: 2 zł/szt

małe okrągłe podstawki wykonane
z brzozy 



Wazony metaliczne

wymiary: 20x10 cm
ilość sztuk: 8 
cena: 9 zł/szt

wazony w kształcie butelki w kolorze
metalicznego błękitu



Matowe wazony 

wymiary: 10x11 cm
ilość sztuk: 11 
cena: 4 zł/szt

białe ceramiczne wazony o matowej
fakturze do kompozycji kwiatowych 



Kryształowe wazoniki I

wymiary: 12x9 cm
ilość sztuk: 10 
cena: 6 zł/szt.

duże kryształowe wazoniki 



Wysokie świeczniki

wymiary: 30 cm
ilość sztuk: 4 
cena: 12 zł/szt

szklane wysokie świeczniki w kolorze
turkusowym



Wazon słój fioletowy

wymiary: 23x14 cm
ilość sztuk: 10 
cena: 12 zł/szt

wysokie szklane wazony w kolorze
fioletowym



Szklane podstawki

wymiary: 9,5x9,5 cm
ilość sztuk: 36 
cena: 2 zł/szt

szklane kwadratowe podstawki pod
świeczki



Złote podstawki pod świece

wymiary: 6x9,5 cm
ilość sztuk: 24 
cena: 6 zł/szt.

złote matowe podstawki pod świece 



Świeczniki rybki 

wymiary: 5,5x5 cm
ilość sztuk: 5 
cena: 3 zł/szt

szklane świeczniki na tealighty w kolorze
różowym i szarym



Wazon słój pomarańczowy

wymiary: 23x14 cm
ilość sztuk: 10 
cena: 12 zł/szt

wysokie szklane wazony w kolorze
pomarańczowym



Fioletowe świeczniki 

wymiary: 18 cm
ilość sztuk: 18 
cena: 6 zł/szt.

wysokie fioletowe świeczniki z grubego
szkła 



Świeczniki kolorowe

wymiary: 3,5x5cm
ilość sztuk: 20 
cena: 3 zł/szt.

świeczniki na tealighty w stylu boho - zielony,
pomarańczowy, różowy, bordowy



Wazony butelki

wymiary: 30x7 cm
ilość sztuk: 16 
cena: 4 zł/szt.

wazony butelki po winie w odcieniach
zieleni



Złote świeczniki

wymiary: 22 cm, 27 cm, 32 cm
ilość sztuk: 36  (12 zestawów)
cena: 15 zł/zestaw

zestaw eleganckich wysokich świeczników
w kolorze złotym w trzech wysokościach 



Kryształowe wazoniki II

wymiary: 9x6 cm
ilość sztuk: 9 
cena: 4 zł/szt.

małe kryształowe wazoniki 



Wazon butla

wymiary: 30x16 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 7 zł/szt.

duże wazony z uchwytem w kolorze
pomarańczowym



Wazoniki ceramiczne

wymiary: 8x9 cm
ilość sztuk: 4 
cena: 7 zł/szt

błękitne ceramiczne wazoniki w stylu
rustykalnym



Trójkolorowe wazoniki

wymiary: 12x6,5 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 7 zł/szt.

trójkolorowe wazoniki - granatowy, różowy 



Wazon słój

wymiary: 25x15 cm
ilość sztuk: 2
cena: 8 zł/szt.

duże wazony w kolorze turkusowym



Ceramiczne miseczki

wymiary: 7x12cm
ilość sztuk: 10 
cena: 6 zł/szt.

błękitne ceramiczne miseczki w stylu
rustykalnym



Świeczniki z uchwytem

wymiary: 8x11cm
ilość sztuk: 18 
cena: 5 zł/szt.

białe matowe świeczniki z uchwytem



Wazon kula

wymiary: 20x18 cm
ilość sztuk: 2 
cena: 10 zł/szt.

wazony w kształcie kuli w kolorze
turkusowym 



Duży ceramiczny wazon

wymiary: 23x11 cm
ilość sztuk: 1 
cena: 8 zł/szt

wysoki błękitno-beżowy wazon w stylu
rustykalnym 



Wazoniki ze złotymi rantami

wymiary: 19 cm, 14 cm, 10 cm
ilość sztuk: 3 (1 zestaw) 
cena: 15 zł/zestaw

zestaw trzech wazonów ze złotymi rantami
w stylu awangardowym 



Wazon słój turkusowy

wymiary: 30x16,5 cm
ilość sztuk: 1 
cena: 9 zł/szt

duże wysokie szklane wazony w kolorze
turkusowym



Pomarańczowe świeczniki 

wymiary: 18 cm
ilość sztuk: 18 
cena: 6 zł/szt.

wysokie pomarańczowe świeczniki
z grubego szkła 
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