
Poszewka
żakardowa,
40 x 40 cm

Poduszka
o błyszczącym wzorze,

43 x 43 cm

Pled z imitacją futra
130x170 cm

Poduszka
z imitacją futra,
45 x 45 cm

Lampa szklana

30 ZŁ

40 ZŁ

140 ZŁ

50 ZŁ
80 ZŁ



Chcesz zacząć celebrować
każdy posiłek? Abyś mogła
to uzyskać, nasi styliści
przygotowali dla Ciebie

specjalnie wyselekcjonowane
dodatki wyróżniające się
niezwykłą elegancją.niezwykłą elegancją.
Wśród nich znajdziesz

m.in.: srebrne tace, imponujące
kieliszki, karafki czy misy, które
pięknie się prezentują, tworząc
aranżację, od której aż nie
da się oderwać wzroku.

Karafka
do napojów,

pojemność: 1200 ml

Taca
błyszcząca,
50 x 15 x 1.5 cm

Zestaw 2 kieliszków
do szampana,

pojemność: 2 x 225 ml

Miska
ze złotym rantem,

� 15 cm,
pojemność: 630 ml

Zestaw 2 kieliszków
ze złotym rantem,
pojemność: 2 x 300 m

Talerz
ze złotym rantem,

� 31 cm

50 ZŁ30 ZŁ

30 ZŁ

60 ZŁ
15 ZŁ

40 ZŁ
20 ZŁKomplet 2 szklanek



Półka wisząca
owalna,

69.5 x 33 x 10 cm

Stolik
z lustrzanym blatem,
40 x 40 x 45 cmPuf

ozdobny,
34 x 34 x 38 cm

Kosz
z wyściółką

Ramka
na zdjęcie

Lampa 
podłogowa

Ozdoba ścienna
złota,

60 x 90 cm

60 ZŁ

120 ZŁ

100 ZŁ

80 ZŁ

80 ZŁ

od40 ZŁ

20 ZŁ

Świeca
ozdobna,

15.5 x 15.5 x 15 cm

80 ZŁ



Talerz
obiadowy,
� 26 cm

Ramka
na zdjęcie

Świecznik

Wazon
na kwiaty,

15 x 15 x 30 cm

Dyfuzor
zapachowy,

pojemność: 200 ml

Deska marmurowa
do krojenia lub serwowania,

25 x 40 x 1 cm

Kubek20 ZŁ

20 ZŁ

50 ZŁ

10 ZŁ

60 ZŁ

60 ZŁ

30 ZŁ

Dodatki oraz dekoracje, które
przyciągają blaskiem, niebanalną
paletą barw, gustownymi formami

i oryginalnymi ozdobnymi
akcesoriami sprawiają, że wnętrze
nabiera charakteru. Bez względu
na to, czy szukasz wazonu nana to, czy szukasz wazonu na
kwiaty, eleganckich ramek
na zdjęcia czy dyfuzora

zapachowego, możesz mieć
pewność, że to, czego szukasz,
znajdziesz w przygotowanej przez
nas limitowanej kolekcji dostępnej
tylko w wybranych sklepach.tylko w wybranych sklepach.



150 ZŁ

150 ZŁ

Narzuta bawełniana
żakardowa,
200 x 220 cm

Latarnia
pleciona,

31 x 31 x 52.5 cm

Poduszka ozdobna
50x50 cm

Trawa
pampasowa,
15 x 15 x 120 cm

Zasłona
żakardowa,
135 x 260 cm

80 ZŁ

60 ZŁ

50 ZŁ



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

