FLORYSTA

Lp.

Nazwa produktu

Opis

1.

Lodówka na kwiaty

Szafa chłodnicza 2-drzwiowa | 1300L | 6x GN2/1 | +1/+8°C | 1314x845x(H)2130 mm
- Obudowa wewnętrzna i zewnętrzna z wysokogatunkowej stali nierdzewnej (tylna zewnętrzna ściana ze stali
galwanizowanej)
– Chłodzenie wymuszone
– Filtr przeciwpyłkowy
– Grubość ścianki 65mm
– Cyfrowy wyświetlacz, elektroniczny termostat
– Agregat chłodniczy ASPERA
– Komora w standardzie GN 2/1
– Oświetlenie komory
– Samozamykające się drzwi wyposażone w zamek
– Wygodny profilowany uchwyt do otwierania drzwi
– 4 regulowane nóżki ze stali nierdzewnej
- Wymiary komory 1194x635x(H)1540 mm
- W zestawie 6 półek GN 2/1
- Waga: 175kg
– Bezproblemowa praca urządzenia do temp. otoczenia + 43C,
- Zakres temperatury: +1/+8°C
INFORMACJA DODATKOWA:
- 18 możliwych poziomów montażu półek
- światło między prowadnicami: ca. 53 mm

2.

Apteczka pierwszej
pomocy

Przenośna apteczka pierwszej pomocy
Zawiera 48 elementów przydatnych do bezpośredniego opatrywania ran i obrażeń.
Zestaw składa się z dziewięciu plastrów (72x19 mm), dwóch plastrów (56x19 mm), dwóch plastrów (38x38 mm),
dziesięciu wilgotnych chusteczek antyseptycznych (30 x 30 mm), czterech wilgotnych chusteczek antyseptycznych
(15x7 cm), kompresu (14x17 cm), kompresu (13,5x17,2 cm), kompresu (13,5x13,5 cm), kompresu (14x10 cm), kompresu
(11,5x10 cm), sterylnego kompresu (17x17 cm), sterylnego kompresu (10x16 cm), bandaża elastycznego (3 m x 8 cm), koca
(160x210 cm), sztucznego lodu (100 g), taśmy (5 m x 1,25 cm), sześciu agrafek, nożyczek, pęsety (z tworzywa), przyrządu
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do usuwania kleszczy i pary rękawiczek.
Wymiary apteczki to 25x20x7 cm.
3.

Wózek transportowy

Wózek magazynowy platformowy
Ładowność 150 kg
- antypoślizgowa powierzchnia platformy
- składana rączka
- ergonomiczny składany uchwyt
- krawędzie wózka pokryte tworzywem sztucznym
- gumowe koła- dwa kola obrotowe i dwa koła stałe

4.

Tablica na nogachFlipchart

Flipchart - Popchart magnetyczna
- kolor biały
- powierzchnia suchościeralna
- rozmiar powierzchni użytkowej
70x100 cm
- wysokość regulowana max 186
- stabilny trójnóg

5.

Zestaw akcesoriów do
tablic
I flipchartów

Zestaw akcesoriów do tablic
I flipchartów
- produkt do pisania oraz pielęgnacji powierzchni suchościernej
- cztery podstawowe markery kolory (czarny, czerwony, niebieski, zielony)
- wycierak magnetyczny z filcowym wkładem
- zestaw 10 zapasowych filców-wkładów
- 200 ml płyn czyszczący powierzchnie suchościerne
- 10 magnesów
- holder magnetyczny na markery
Blok 65x100 do Tablic Flipchart 50 kartek gładkich

6.

Tablica suchościeralna 2x3
lakierowana magnetyczna
(tablica obrotowa jezdna
biała)

Tablica suchościeralna 2x3 lakierowana magnetyczna
- rozmiar powierzchni 100 x 150 cm
- kolor biały
- właściwości powierzchni: suchościerna, magnetyczna
- możliwość mocowania plansz przy pomocy magnesów
- rama aluminiowa, szara wykończona szarymi narożnikami
- wyposażona w półkę na markery długości 30 cm
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7.

Reflektor halogenowy na
statywie

8.

Pojemnik na odpady
zielone na kołach 120 L
Zielony

9.

Lustro

10.

Oprawy do oświetlenia
stołów, oświetlenia stołów
roboczych i pomieszczenia
Lampa biurkowa brązowa

- możliwość zawieszenia pionowo lub poziomo
Halogen na statywie typ 2x500W czarno/żółty
Wysokość: 155 cm
Stopień ochrony: IP44
Moc: 2x500W
Napięcie znamionowe: 230V
Pojemnik na odpady zielone na kołach 120 L
Zielony
- pojemnik na odpady zielone
- wykonanie z tworzywa sztucznego
- kolor zielony
- posiada pokrywę
- wygodny w przesuwaniu
Lustro prostokątne lub równoważne
Wymiary: 150 x 60 cm
W ramie
Kolor: szare
Lampa biurkowa LED 1 x 6 W IP 20 brązowa
Kolor: brązowy
Szerokość lampy: 6 cm
Wysokość lampy: 50 cm
Max. Moc : 6 W
Seria typu Gala
Typ ramienia: ruchome
Napięcie: 230 V
Gwarancja: 2 lata
Typ źródła światła: LED
Lampa biurkowa kreślarska
Kolor: czarny
Zasilanie: 230 V
Źródło światła: świetlówka T1U na trzonku G23 w komplecie
Włącznik: ON/OF
Stopień ochrony: IP 20, druga klasa ochronności
Wysięgnik: łamany
Wyposażony w zacisk umożliwiający przytwierdzenie do krawędzi blatu
Przyłącze: kabel długości 1,8 mb
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Wykonane z metalu i tworzywa sztucznego, odbłyśnik wykonany z aluminium
Max. Moc 11 W w komplecie
Pistolet 35/400W do kleju
Dane techniczne:
- napięcie znamionowe (V) 230
- częstotliwość znamionowa (Hz) 50
- moc znamionowa (W) 35 (400)
- temperatura robocza 150-200oC
- czas nagrzewania 3-6 min
- średnica kleju w sztyftach – 11,2 mm
- masa 0,30 kg
Pistolet do kleju na gorąco
Bezprzewodowy pistolet klejowy
Dane techniczne:
Moc: faza robocza – ok. 400 W
Faza spoczynkowa- ok. 35 W
Czas rozgrzewania 3-5 min
Temperatura robocza 180 – 2000C

11.

Pistolet do kleju na gorąco

12.

Pistolet do kleju na gorąco
oasis

13.

Klej termotopliwy na
gorąco do pistoletu
Sztyfty (klej) 2 kg

Klej termotopliwy przeźroczysty
Średnica: 11,2
Długość: 300 mm
Opakowanie 65 sztuk

14.

Pistolet do kleju na gorąco
o obniżonej temperaturze
- do kwiatów żywych

15.

Pistolet do kleju na gorąco
o obniżonej temperaturze
- do kwiatów żywych

Pistolet do kleju na gorąco
Dane techniczne:
Moc: 80 W
Temperatura robocza: 120 stopni
Laski kleju 11-12 mm
- do kleju o obniżonej temperaturze topnienia
- dostosowany do pracy z żywymi kwiatami
Pistolet do kleju na gorąco
Dane techniczne:
Moc: 80 W
Temperatura robocza: 120 stopni
- do kleju o obniżonej temperaturze topnienia
- dostosowany do pracy z żywymi kwiatami
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16.

Klej termotopliwy
Sztyft (klej) – do kwiatów
żywych 1 kg

Klej termotopliwy bezbarwny
Średnica: 11,2 mm
Długość: 200mm
Opakowanie 25 sztuk

17.

Nóż florystyczny

Nóż florystyczny
- ostry
- nierdzewny
- do podcinania łodyg kwiatów i innych roślin
- kolor żółty
- długość 16 cm

18.

Sekator

19.

Cążki do drutu

Sekator ręczny ogrodowy
Budowa:
- górne ostrze pokryte powłoką antyadhezyjną
- dolne ostrze ze stali nierdzewnej
- rękojeść z miękkimi elementami
- zamek obsługiwany jedną ręką ułatwia zablokowanie sekatora i jego bezpieczne przechowywanie.
Cążki do drutu
- wykonany wg najwyższych standardów
- wygodny uchwyt powlekany gumą
- uniwersalny – pasuje prawo i leworęcznym
- sprężyna umożliwiająca cięcie grubego drutu
- długość 17 cm
- kolor- żółty

20.

Kombinerki
Szczypce do drutu duże

Kombinerki szczypce uniwersalne - waga 0,367 kg z tworzywa
- materiał wykonania stal
- długość 200 mm
- uchwyt

21.

Nóż do gąbki florystycznej

Nóż do gąbki florystycznej
- wyprofilowana rączka odpowiednio układa się do dłoni
- nadaje się do formatowania oraz przycinania gąbki florystycznej
- długość ostrza 28 cm
- długość rączki 15,5 cm
- wykonany ze stali
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22.

Cążki do kształtowania
drutu

Specjalne kombinerki do drutu - idealne do małych prac
- wygodny uchwyt z tworzywa sztucznego
- długość 120 mm
Sekator do obcinania zawiązków
190 MM
- waga brutto 0,1390 kg
- długość całkowita 19 cm
- max średnica cięcia 15 mm
- materiał stal
Nożyczki florystyczne
- do przecinania różnego rodzaju materiałów
- materiał- stal hartowana
- uchwyt z tworzywa sztucznego
- kolor żółty
Nożyczki ze stali hartowanej 215 MM
- do przecinania różnego rodzaju materiałów
- materiał- stal hartowana
- uchwyt z tworzywa sztucznego

23.

Sekator do obcinania
zawiązków
Zestaw szczypiec YATO – 6
sztuk opakowanie

24.

Nożyczki florystyczne

25.

Nożyczki florystyczne

26.

Piła do drewna

PIŁA RĘCZNA
Specyfikacja
Długość listwy tnącej: 350 mm
Materiał wykonania: stal/tworzywo sztuczne
Ilość zębów na cal (TPI) 11
Waga: 0,35 kg
- do pracy w ogrodzie, na działce
- do cięcia drewna

27.

Piła do metalu z
brzeszczotem

PIŁA DO METALU Z BRZESZCZOTEM 300 MM
Specyfikacja
Waga: 0,237 kg
Materiał wykonania: stal/tworzywo
Gęstość zębów: 24/cal
- do przecinania metalu

28.

Imadło ślusarskie

IMADŁO ŚLUSARSKIE OBROTOWE ŻELIWNE 150 MM
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obrotowe z kowadłem

Dane techniczne
Rozmiar szczęk: 150 mm
Zakres pracy: 0 – 150 mm
Obrotowe 3600
Obrotowe z kowadełkiem
Materiał wykonania: żeliwo
Waga ok. 11 kg

29.

Wkrętarka

WKRĘTARKA SIECIOWA 280 W
Waga: 1,87 kg
Obszar zastosowania: prace warsztatowe, majsterkowanie
Średnica wiercenia w drewnie: 25 mm
Średnica wiercenia w stali: 8 mm
Maksymalny moment obrotowy: 10 Nm
Moc nominalna: 280 V
Prędkość obrotowa: 0,750 obr./min
Napięcie zasilania: 220 – 240 V
Długość kabla: powyżej 5 m
Typ uchwytu: samozaciskowy
Zawartość zestawu: wkrętarka, 2 x końcówka wkrętakowa

30.

Zestaw bitów i wierteł

Zestaw Bitów 25 szt.
Specyfikacja
Skład zestawu: PH1 x 2 szt., PH2 x 2 szt., PH3 x 2 szt., Pz1 x 2 szt., Pz2 x 2 szt., Pz3 x 2 szt., SL4 x 2szt, SL5 x 2 szt., SL6 x 2
szt., T20 x 2 szt., T25 x 2 szt., T30 x 2 szt.
Materiał wykonania: stal
Obszary zastosowania: prace warsztatowe, majsterkowanie
Waga: 0,24 kg
Zestaw wierteł do metalu HSS
Wymiary wierteł: 1.0; 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0; 6.5; 7.0; 7.5; 8.0; 8.5; 9.0; 9.5; 10.0
Materiał wykonania: stal
Obszary zastosowania: prace warsztatowe, majsterkowanie
Typ mocowania: walcowy

31.

Wiertarka

WIERTARKA UDAROWA 600 W
Specyfikacja
Waga: do 2kg
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Obszary zastosowania: wiercenie/ wiercenie z udarem
Moc urządzenia: powyżej 600 W
Długość kabla: min. 2 m
Średnica wiercenia w drewnie: min. 20 mm
Średnica wiercenia w stali: min. 10 mm
Prędkość obrotowa: 0-3000 obr./min
Napięcie: 230 V AC
Udar: tak
Typ uchwytu: samozaciskowy
Zakres uchwytu: do 13 mm
Zawartość zestawu: rękojeść dodatkowa, wiertarka, ogranicznik głębokości wiercenia
32.

Lutownica
transformatorowa

Lutownica transformatorowa
Dane techniczne
Napięcie znamionowe: 230 V/ 50Hz
Moc: 125 V
Temperatura grota: min. 4000
Rodzaj pracy: przerywana (praca 0,5 min, przerwa 2 min.)
Oświetlenie grota: żarówka/LED

33.

Młotek

MŁOTEK
Waga: 0,75 kg
Materiał wykonania: stal węglowa
Materiał uchwytu: włókno szklane
Wymiary obucha: 320 mm

34.

Młotek ślusarski

MŁOTEK ŚLUSARSKI
Waga: 0,4 kg
Materiał wykonania: stal węglowa
Materiał uchwytu: tworzywo sztuczne
Typ młotka: ślusarski

35.

Prasa do roślin zielnych
(B: pełna)

Prasa do roślin zielnych
Wymiar: ok. 45 x 30 cm
- wykonana z pełnych płyt drewnianych
- dokręcane śrubami
- regulowany nacisk na okazy roślinne
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36.

Prasa do roślin zielnych
(A: kratownica)

Prasa do roślin zielnych
Wymiar: ok. 45 x 30 cm
- wykonana z lekkich kratownic drewnianych ściąganych pasami
- do przenoszenia okazów botanicznych

37.

Nożyce do blachy

38.

Nożyce do blachy
Lewe odgięte

Szczypce do blachy
- materiał wykonania stal chromowa
- długość 29 cm
- waga o.41 kg
- obszary zastosowania – obróbka blach
- nożyce lewe
Nożyce do blachy - lewe odgięte
- przeznaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego itp.
- kute ze stali chromowo-molibdenowej
- chromowane elementy mocujące
- wzmocniona sprężyna nożyc
- hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- długość 250 mm
- bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
Nożyce do blachy - prawe odgięte
- przeznaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego itp.
- kute ze stali chromowo-molibdenowej
- chromowane elementy mocujące
- wzmocniona sprężyna nożyc
- hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- długość 250 mm
- bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
Nożyce do blachy - lewe odgięte
- przeznaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego itp.
- kute ze stali chromowo-molibdenowej
- chromowane elementy mocujące
- wzmocniona sprężyna nożyc
- hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- długość 250 mm
- bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
Nożyce do blachy - prawe odgięte

Nożyce do blachy
Prawe odgięte

39.

Nożyce do blachy
Lewe odgięte
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Nożyce do blachy
Prawe odgięte
Ozdobne nożyczki
pięciorzędowe

40.

Książka „Układanie
kwiatów. Kompozycje na
każdą okazję”

41.

Plansza dydaktyczna
Budowa i rodzaje korzeni

42.

Plansza dydaktyczna

43.

Plansza dydaktyczna

44.

Plansza dydaktyczna

- przeznaczone do cięcia blachy do 1,2 mm grubości, stali, aluminium, tworzywa sztucznego itp.
- kute ze stali chromowo-molibdenowej
- chromowane elementy mocujące
- wzmocniona sprężyna nożyc
- hartowane, ząbkowane ostrze zapobiega ześlizgiwaniu się nożyc z materiału
- długość 250 mm
- bimateriałowa, ergonomiczna rękojeść
Nożyczki pięciorzędowe
- wykonane ze stali
- odpowiednie do celów dekoracyjnych oraz ścinania ziół
- tnie 5 pasków o szerokości 4mm jednocześnie
- długość ostrza 7,5 cm
Książka
„Układanie kwiatów. Kompozycje na każdą okazję”
Autor Agnieszka Bojrakowska-Przeniosło
Wydawnictwo: RM
Ilość stron: 72
Oprawa: miękka
- przedstawienie aranżacji kwiatowych kompozycji na różne okazje
Plansza dydaktyczna „Budowa i rodzaje korzeni”
Pomoce dydaktyczne
- przedstawia budowę korzenia i jego rodzaje
- wymiary 100x70 cm
Plansza dydaktyczna „Budowa kwiatu, zapylenie zapłodnienie”
Pomoce dydaktyczne
- przedstawia budowę korzenia i jego rodzaje
- wymiary 100x70 cm
Plansza dydaktyczna „budowa rośliny, proces fotosyntezy”
Pomoce dydaktyczne
- przedstawia budowę korzenia i jego rodzaje
- wymiary 100x70 cm
Plansza dydaktyczna „Komórki i tkanki”
Pomoce dydaktyczne
- przedstawia budowę i porównanie komórki zwierzęcej i roślinnej
- wymiary 100x70 cm
- przedstawia budowę korzenia i jego rodzaje
- wymiary 100x70 cm
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45.
46.

Przyroda
Bryły geometryczne

47.

Model dydaktycznyprzekrój łodygi

48.

Model dydaktycznyprzekrój liścia

49.

Model dydaktycznyprzekrój liścia

50.

Model dydaktyczny

51.

Model dydaktyczny liścia

Przyroda – zestaw plansz w wersji drukowanej wraz z programem na CD
Bryły geometryczne transparentne- szkolne pomoce dydaktyczne
- zestaw 10 sztuk różnych brył geometrycznych
- wysokość brył 15 cm
- wykonane z przeźroczystego plastiku
- w zestawie: stożek, kula, walec, sześcian, prostopadłościan, 2 graniastosłupy, 2 ostrosłupy, półkula
- podstawy brył są kolorowe i transparentne
- istnieje możliwość napełnienia figur materiałem sypkim lub wodą
Model- Przekrój łodygi dwuliściennej
Szkolne Pomoce Dydaktyczne
- przekrój podłużny i poprzeczny łodygi dwuliściennej (Paseolus vulgaris)
- powiększenie ok. 250x
- wymiar 34x34x26 cm
Model reliefowy liścia rośliny dwuliściennej
Szkolne Pomoce Dydaktyczne
- przekrój poprzeczny wykonany z twardego tworzywa sztucznego, przymocowany do podstawy
- wymiary 32,5x26 cm
Model reliefowy liścia rośliny jednoliściennej
Szkolne Pomoce Dydaktyczne
- przekrój poprzeczny wykonany z twardego tworzywa sztucznego, przymocowany do podstawy
- wymiary 32,5x26 cm
Model dydaktyczny wiązki przewodzącej rośliny dwuliściennej
- przekrój poprzeczny wykonany z twardego tworzywa sztucznego, przymocowany do podstawy
- wymiary 32,5x26 cm
Model Strukturalny Liścia , 3- Wymiarowy
Szkolne Pomoce Dydaktyczne
- model przedstawiający strukturę liścia
- wykonany z twardego tworzywa sztucznego
- trójwymiarowy
- wymiary 15x43x21 cm

52.

53.

Czy wiesz … Jaki to kwiat?

Plansza dydaktyczna przedstawiająca obraz i opis kwiatów

Plansza dydaktyczna
„Kolory i Koło barw”

Plansza jednostronna laminowana „Kolory i Koło barw”
Nazwa:” Kolory i koło barw”
Wymiar: 100 cm x 149 cm
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Pomoce dydaktyczne
- zawiera podstawowe informacje na temat barw, tworzenia nowych barw
- określa zależności i wpływ na nasze spostrzegania świata
- wielkość 140x100 cm
54.

Sztuka Plastyka- książka
„Florystyczne podstawy
komponowania" Gregor
Lersch

55.

Książka „Elementarz
florystyki”

56.

Książka „Ikebana sztuka
układania kwiatów”

57.

Książka „ABC florystyki”

58.

Książka „Świat florystyki

Książka „Florystyczne podstawy komponowania" Gregor Lersch
Tytuł: „Florystyczne podstawy komponowania"
Autor: Gregor Lersch
Floral Desing Edittion
Dostępność: Polska Szkoła Florystyczna Poznań
- książka opisuje podstawy komponowania prac florystycznych z wykorzystaniem zasad kompozycji, monografią barw oraz
doborem roślinności
Książka „Elementarz florystyki”
Autor: Grażyna Korzekwa
Wydawnictwo, rok wydania: Synergia, 2014
Ilość stron: 90
Oprawa i wymiary: twarda, 200x280 mm
- podręcznik do nauki florystyki
- zawiera zasady, elementy i techniki florystyczne
- zestaw najczęściej stosowanych kwiatów
- informacje o florystyce ślubnej, pogrzebowej, okolicznościowej
Książka „Ikebana sztuka układania kwiatów”
Autor: Rumiko Shiraishi Manako, Odile Carton, Lila Dias
Wydawnictwo: RF
Oprawa: miękka
Rozmiar: 205x265 Ilość stron: 95
- przedstawia rodzaje kompozycji w stylu Ikebana
Książka „ABC florystyki”
Autor: Anna Nizińska
Wydawnictwo, rok wydania: Hortpress, 2008
Liczba stron: 326
Oprawa i wymiar: twarda, 170x245 mm
- elementarz florystyczny
- przedstawia zasady kompozycji, doboru barw
- zawiera historię bukieciarstwa, podstawy botaniki i fizjologii roślin
- zawiera informacje o pracy z materiałem roślinnym
Książka „Świat florystyki Sztuka układania i fotografowania kwiatów"
12

Sztuka układania i
fotografowania kwiatów"

59.

Płyta DVD „Jesienne
stroiki”

60.

Komplet 3 płyt dvd - susz

61.

Komplet 3 płyt dvd - susz
Płyta DVD

Autor: Agnieszka Zakrzewska
Wydawnictwo, rok wydania: Helion, 2015
Liczba stron: 352
Oprawa i wymiar: miękka, 200x230 mm
Zawiera:
- materiały i narzędzia florystyczne
- podstawy i techniki w pracy z kwiatami
- dekoracje kwiatowe przez cały rok
- warzywa i owoce we florystyce
- florystyczne pakowanie prezentów
Fotografia florystyczna
Płyta DVD „Jesienne stroiki”
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania
kompozycji z kwiatów jesiennych
- czas 60 min
Płyta DVD „Susz egzotyczny. Dekoracje z suszu i sztucznych roślin –Krok po kroku” cz. 1
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania kompozycji z kwiatów suchych
- czas 60 min
Płyta DVD „Susz egzotyczny. Dekoracje z suszu i sztucznych roślin –Krok po kroku” cz. 2
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania kompozycji z kwiatów suchych
- czas 60 min
Płyta DVD „Susz egzotyczny. Dekoracje z suszu i sztucznych roślin –Krok po kroku” cz. 3
Wykonanie: Florum

62.

Płyta DVD

- płyta instruktażowa wykonania kompozycji z kwiatów suchych
- czas 60 min
Płyta DVD „Kompozycji wiosenne- krok po kroku”
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania wiosennych kompozycji kwiatowych
- czas 60 min
Płyta DVD „Kompozycji kwiatowe - lato”

63.

Płyta DVD

Płyta DVD „Kompozycji kwiatowe – wiosna – krok po kroku”
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64.

Płyta DVD Stroiki i
dekoracje świąteczne na
Boże Narodzenie

Płyty DVD „Boże Narodzenie- dekoracje świąteczne” cz. 1-2
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania bożonarodzeniowych kompozycji kwiatowych
- czas jednej płyty 60 min
Płyta DVD „Dekoracje adwentowe i bożonarodzeniowe” cz.1
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania kompozycji adwentowych i bożonarodzeniowych
Płyta DVD „Dekoracje adwentowe i bożonarodzeniowe” cz.2
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania kompozycji adwentowych i bożonarodzeniowych
DVD - Bukiety ślubne cz.1
- płyta instruktażowa wykonania
bukietów ślubnych

65.

Płyta DVD

66.

Płyta DVD

67.

DVD - Bukiety ślubne cz.1

68.

DVD - Bukiety ślubne cz.2

DVD - Bukiety ślubne cz.2
- płyta instruktażowa wykonania
bukietów ślubnych

69.

Płyta DVD

70.

Płyta DVD „Sekrety
florystyki ślubnej”

71.

Książka „Wieńce żałobne”katalog

72.

Książka „Bukiety na
okoliczność”- katalog

Płyta DVD „Wiązanki ślubne, letnie kompozycje”
Wykonanie: Florum
- płyta instruktażowa wykonania
Wiązanek ślubnych
- czas 120 min
Komplet trzech płyt DVD „Sekrety florystyki ślubnej 1-2- 3 części”
Wykonanie: Florum
- płyty instruktażowe wykonania różnego rodzaju kompozycji ślubnych
- dekoracje stołów, samochodów
- czas części: 100/90/100 min
Książka „Wieńce żałobne”- katalog
Format: 20x29 cm
Twarda oprawa
Ilość stron 168
- 70 wieńców żałobnych
- wykonanie na różnych materiałach- gąbce florystycznej, słomie, iglakach
- wskazówki do wykonania i opis roślinności
Książka „Bukiety na okoliczność”- katalog
- zawiera 80 bukietów okolicznościowych
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73.

Książka „Dekoracje ślubne
– samochody” Katalog

74.

80.

Czasopismo florystyczne
FLORUM 04 2008
Czasopismo florystyczne
FLORUM
Czasopismo florystyczne
Czasopismo florystyczne
Czasopismo florystyczne
Florystyka Funeralna –
czasopismo (wydanie
aktualne)
Drut kwiaciarski

81.

Drut kwiaciarski

82.

Drut kwiaciarski

83.

Sznur sizalowy

84.

Sznurki ogrodowe

75.
76.
77.
78.
79.

- wskazówki florystów
- opisy roślin
Książka „Dekoracje ślubne – Samochody” – katalog
Wydawca: FLORUM / PG STUDIO
- katalog 35 dekoracji ślubnych samochodów tradycyjnych i nowoczesnych
- przedstawiona jest roślinność i materiały do wykonania kompozycji
Czasopismo florystyczne FLORUM 04 2008
- wykonanie biżuterii florystycznej
Czasopismo florystyczne FLORUM wydanie specjalne- Kościoły 2016
Katalog Florysty wydanie specjalne (aktualne)
Katalog Florysty wydanie aktualne
Kwiaty do ślubu – wydanie 1/2016
„KATALOG KOMPOZYCJI POGRZEBOWYCH” Florystyka Funeralna

Drut kwiaciarski powlekany PCV
Długość druta: 15 cm
Ilość w paczce: 100 sztuk
- drut wykorzystywany do budowania konstrukcji florystycznych
- wykorzystanie do wzmocnienia i usztywnienia łodygi kwiatu
Drut kwiaciarski powlekany PCV 25 m z podajnikiem
Długość druta: 25 cm
Pojemnik plastikowy
- drut wykorzystywany do budowania konstrukcji florystycznych
- wykorzystanie do łączenia elementów i podwiązywania roślinności do wzmocnień
Drut kwiaciarski powlekany z obcinaczem 50 m
Długość druta: 50m
Pojemnik plastikowy
- drut wykorzystywany do budowania konstrukcji florystycznych
- wykorzystanie do łączenia elementów i podwiązywania roślinności do wzmocnień
Sznur sizalowy 60 m
- stosowany do łączenia elementów
- wykorzystywany do budowy konstrukcji florystycznych
Sznurki ogrodowe 4 rolki 50 g
- 4 rolki 50g sznurka
- 4 kolory: żółty, zielony. Czerwony, niebieski
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85.

Taśma klejąca dwustronna

86.

Drut na kołeczku 0,5 mm
zielony

87.

Kropki w kleju

88.

Taśma dwustronnie
klejąca

89.

Biała taśma florystyczna

90.

Biała taśma florystyczna

- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych
- stosowany do dekoracji prac florystycznych
Taśma dwustronna do rękodzieła
Szerokość: 38mm
Długość: 10m
- taśma do przyklejania materiałów sypkich, puchowych, materiałowych itp.
Drut na kołeczku 0,5 mm zielony
Grubość: 0,5 mm
Długość: ok. 60 m
Kolor: zielony
Waga: 100 g
- drut roboczy stalowy nawijany na kołeczku
- drut techniczny wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych
- służy do tworzenia girland i wianków
Klej w kropkach
Średnica 4mm/ 110 szt.
- dwustronne permanentne kropki kleju
- kropki kleju do przymocowywania drobnych elementów
- szybka i łatwa aplikacja
Taśma dwustronna do rękodzieła
Szerokość: 6mm
Długość: 50m
- taśma do przyklejania materiałów sypkich, puchowych, materiałowych itp.
Taśma florystyczna biała mm
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- elastyczna, delikatna, cienka taśma florystyczna
- stosowana we florystyce ślubnej
- maskuje ciemne miejsca w przypinkach, fiolkach
- zakrywa plastikową rączkę w mikrofonach florystycznych
Taśma florystyczna biała
Szerokość: 25 mm
Długość: 27 m
- elastyczna, delikatna, cienka taśma florystyczna
- stosowana we florystyce ślubnej
- maskuje ciemne miejsca w przypinkach, fiolkach
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- zakrywa plastikową rączkę w mikrofonach florystycznych
Drut techniczny
Średnica 0,35mm
Waga: 100g
Kolor: zielony
- do wykonywania kompozycji florystycznych
- do łączenia elementów i roślinności
Drut techniczny
Średnica 0,35mm
Waga: 100g
Kolor: brązowy
- do wykonywania kompozycji florystycznych
- do łączenia elementów i roślinności
Drut techniczny
Średnica 0,35mm
Waga: 100g
Kolor: srebrny
- do wykonywania kompozycji florystycznych
- do łączenia elementów i roślinności

91.

Drut techniczny
Zielony

92.

Drut techniczny
Brązowy

93.

Drut techniczny srebrny

94.

Taśma podwójnie klejąca

Taśma dwustronna do rękodzieła
Szerokość: 50mm
Długość: 25m
- taśma do przyklejania materiałów sypkich, puchowych, materiałowych itp.

95.

Patyczki szaszłykowe

Patyczki szaszłykowe
Bambusowe patyczki do szaszłyków
Długość: 25 cm
Średnica: 2,5 mm
Opakowanie: 200 szt.
- stosowane do budowania kompozycji florystycznych

96.

Wykałaczki

Wykałaczki
Wykałaczki drewniane zafoliowane
Wielkość: 2 x 65 mm
Opakowanie: 1000 szt.
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- stosowane do budowania kompozycji florystycznych
97.

Taśma florystyczna jasno
zielona

Taśma florystyczna jasno zielona
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych

98.

Złoty drut bulionowy

Drut bulionowy złoty
Grubość: 4 mm
Długość: ok. 90 cm
Opakowanie: 20 drucików
Waga: 100 g
- ozdobny, złożony drut
- łańcuszkowy wzór
- można rozciągać
- do ozdabiania kompozycji florystycznej

99.

Wianek słomiany

Wianek ze słomy
Średnica: 25 cm
- stosowany do wykonania wieńców , stroików, dekoracji, kompozycji florystycznej

100.

Szpilki do cekinów

Szpilki krawieckie krótkie do cekinów
Opakowanie: 50 g
Wielkość: 13 mm
- stosowane do wykonywania ozdób stosowanych w kompozycjach florystycznych

101.

Haczyki

Metalowe zawieszki- haczyk wkręcane
Kolor: złoty
Ilość w opakowaniu: 4 szt.
- stosowane do zawieszania kul i form z gąbki florystycznej

102.

Haczyki

Metalowe zawieszki- haczyk wkręcane
Kolor: srebrny
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Ilość w opakowaniu: 4 szt.
- stosowane do zawieszania kul i form z gąbki florystycznej
103.

Drut florystyczny cięty 0,5
mm zielony

Drut florystyczny cięty 0,5 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 0,5 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych

104.

Drut florystyczny cięty 0,6
mm
Zielony

Drut florystyczny cięty 0,6 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 0,6 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych

105.

Drut florystyczny cięty 0,7
mm zielony

Drut florystyczny cięty 0,7 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 0,7 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
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- do usztywniania dekoracji florystycznych
106.

Drut florystyczny cięty 0,8
mm zielony

Drut florystyczny cięty 0,8 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 0,8 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety

107.

Drut florystyczny cięty 0,
9mm zielony

Drut florystyczny cięty 0,9 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 0,9 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych

108.

Drut florystyczny cięty 1,0
mm zielony

Drut florystyczny cięty 1,0 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 1,0 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych
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109.

Drut florystyczny cięty 1,2
mm zielony

Drut florystyczny cięty 1,2 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 1,2 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych

110.

Drut florystyczny cięty 1,6
mm zielony

Drut florystyczny cięty 1,6 mm zielony
Opakowanie: Drut cięty pakowany
Kolor: zielony
Waga: 1 kg
Grubość: 1,6 mm
Długość: 40 cm
Drut wykorzystywany jest do:
- usztywnienia kwiatów żywych
- wykonania wieńców
- wykonania konstrukcji pod bukiety
- do usztywniania dekoracji florystycznych

111.

Drut w papierze beżowym
(sznurko-drut) kolor
naturalny

Sznurko-drut naturalny
Kolor: beżowy
Długość: 205 m
- drut powlekany papierem
- kolor beżowy
- wykorzystywany w kompozycjach florystycznych
- łatwy w montażu- dobrze się wygina i skręca

112.

Drut w papierze kolor
zielony - Sznurko-drut
zielony

Sznurko-drut zielony
Kolor: beżowy
Długość: 205 m
- drut powlekany papierem
- kolor zielony
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- wykorzystywany w kompozycjach florystycznych
- łatwy w montażu- dobrze się wygina i skręca
113.

Drut na kołeczku 0,5mm
żarzony brązowy
(nawijany na patyku)

Drut na kołeczku żarzony brązowy
Grubość: 0,5 mm
Kolor: brązowy
Waga: 100g
- używany do wyrobu dekoracji florystycznych
- wykorzystywany do kwiatów żywych i sztucznych

114.

Drut na kołeczku 0,5 mm
zielony
(nawijany na patyku)

Drut na kołeczku
Drut na kołeczku 0,5 mm zielony
Grubość: 0,5 mm
Długość: ok. 60 m
Kolor: zielony
Waga: 100 g
- drut roboczy stalowy nawijany na kołeczku
- drut techniczny wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych

115.

Drut na kołeczku 0,5 mm
ciemno żarzony-czarny
(nawijany na patyku)

Drut na kołeczku
Drut na kołeczku 0,5 mm ciemno żarzony-czarny
Grubość: 0,5 mm
Długość: ok. 60 m
Kolor: zielony
Waga: 100 g
- drut roboczy stalowy nawijany na kołeczku
- drut techniczny wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych

116.

Drut florystyczny
miedziany na patyku
Złoty

Drut florystyczny miedziany na patyku
Grubość: 0,5 mm
Długość: ok. 70 m
Kolor: złoty
Waga: 100 g
- drut roboczy stalowy nawijany na kołeczku
- drut wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
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- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych
117.

Drut florystyczny
miedziany na patyku
Srebrny

Drut florystyczny miedziany na patyku
Grubość: 0,5 mm
Długość: ok. 70 m
Kolor: srebrny
Waga: 100 g
- drut roboczy stalowy nawijany na kołeczku
- drut wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych

118.

Haftki

Haftki florystyczne
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 45 mm
Długość: 30 mm
Opakowanie zawiera 20 szt.
- do mocowania żywych gałązek do bazy słomianej
- do mocowania ozdób do bazy słomianej

119.

Haftki

Haftki florystyczne mix kolorów
Szerokość: 10 mm
Wysokość: 45 mm
Długość: 30 mm i 70 mm
Opakowanie- waga 100 g
- do mocowania żywych gałązek do bazy słomianej
- do mocowania ozdób do bazy słomianej

120.

Drut stalowy na szpulce
brązowy

Drut stalowy na szpulce brązowy
Długość: 100 m
Grubość: 0,03 cm
Waga: 100 g
- drut techniczny wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych
- służy do tworzeni Lub równoważny a girland i wianków

121.

Drut stalowy na szpulce
Zielony

Drut stalowy na szpulce zielony
Długość: 100 m
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Grubość: 0,03 cm
Waga: 100 g
- drut techniczny wykorzystywany do różnego rodzaju prac florystycznych
- wykorzystywany do mocowania gałązek i elementów dekoracyjnych
- służy do tworzenia girland i wianków
122.

Drut florystyczny srebrny

Drut florystyczny na kołku srebrny
Drut miedziany malowany i lakierowany na kolor- jasny złoty/żółty
Grubość: 0,5 mm
Waga: ok. 100 g
- drut do kwiatów żywych i sztucznych
- wykorzystywany do wyrobu wieńców, usztywniania dekoracji florystycznych

123.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Złoty
Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
Kolor: złoty
- gładki drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

124.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Zielony
Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
Kolor: zielony
- gładki drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

125.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Czerwony
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Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
Kolor: czerwony
- gładki drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych
126.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Różowy
Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
Kolor: różowy
- gładki drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

127.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Niebieski
Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
Kolor: niebieski
- gładki drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

128.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany na szpulce
Filetowy
Średnica: 0,7 mm
Waga: 75 g
KoLor: fiolet
- gładki drucik florystyczny
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- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
-stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych
129.

Drut florystyczny
miedziany na szpulce

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Złoty
Kolor: złoty
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

130.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Srebrny
Kolor: srebrny
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

131.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Zielony
Kolor: zielony
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
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- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych
132.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Czerwony
Kolor: czerwony
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

133.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Różowy
Kolor: różowy
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

134.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Niebieski
Kolor: niebieski
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
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- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych
135.

Drut florystyczny
miedziany krępowany

Drut florystyczny miedziany krępowany na szpulce
Fioletowy
Kolor: fioletowy
Grubość: 0,35 mm
Długość: 45 m
Waga: 50 g
- karbowany drucik florystyczny
- nawinięty na plastikową szypułkę
- lakierowany
- stosowany do wykończenia i ozdabiania prac i bukietów florystycznych
- stosowany do wykonania elementów dekoracyjnych

136.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Drut aluminiowy w postaci ringu złoty
Kolor: złoty
Grubość: 2mm
Pakowany w zwoju
Waga: ok. 1 kg
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

137.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m biały
Kolor: biały
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

138.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m fioletowy
Kolor: fioletowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
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- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych
139.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m oliwkowy
Kolor: oliwkowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

140.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m lawendowy
Kolor: lawendowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

141.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m wrzosowy
Kolor: wrzosowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

142.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m bordo
Kolor: bordo
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
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- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych
143.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m limonka
Kolor: limonka
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

144.

Ring druciany

Ring drut aluminiowy 5m brązowy
Kolor: brązowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

145.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m fuksja
Kolor: fuksja
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

146.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m różowy
Kolor: różowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
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- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych
147.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m zielony-miętowy
Kolor: zielony-miętowy
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

148.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m srebrny
Kolor: srebrny
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

149.

Drut ozdobny- Ring
druciany

Ring drut aluminiowy 5m złoty
Kolor: złoty
Grubość: 2mm
Długość: 5m
- drut lakierowany z wysokim połyskiem
- plastyczny
- nadaje się do tworzenia konstrukcji pod fantazyjne i nowoczesne wiązanki ślubne i dekoracje florystyczne
- do wytwarzania skomplikowanych form florystycznych

150.

Drut aluminiowy- ring

Drut aluminiowy 1mm srebrny
Grubość: 1mm
Długość: ok. 50m
Waga:100g
Pakowany w ringi
- do wyplatania i dekorowania prac florystycznych
- do wytwarzania biżuterii florystycznej
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151.

Drut aluminiowy- ring

Drut aluminiowy 1mm srebrny
Grubość: 1mm
Długość: ok. 50m
Waga:100g
Pakowany w ringi
- do wyplatania i dekorowania prac florystycznych
- do wytwarzania biżuterii florystycznej

152.

Drut aluminiowy- ring

Drut aluminiowy 2mm srebrny
Grubość: 2mm
Długość: ok. 60m
Waga: 0,5 kg
Pakowany w ringi
- do wyplatania i dekorowania prac florystycznych
- do wyplatania konstrukcji pod dekoracje florystyczne czy wiązanki ślubne
- do wytwarzania biżuterii florystycznej

153.

Włosy dekoracyjne
srebrne

Włosy dekoracyjne srebrne Kolor: srebrny
Opakowanie: Luźny kłębek-chmura
Waga 30 g
- cienkie paseczki metalowej folii, przypominają drucik grubości włosa
- do ozdabiania bukietu kwiatów
- do wiązanki ślubnej
- do ozdabiania kompozycji florystycznych

154.

Włosy dekoracyjne złote

Włosy dekoracyjne złote
Kolor: złote
Opakowanie: Luźny kłębek-chmura
Waga: 30g
- cienkie paseczki metalowej folii, przypominają drucik grubości włosa
- do ozdabiania bukietu kwiatów
- do wiązanki ślubnej
- do ozdabiania kompozycji florystycznych
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155.

Włosy dekoracyjne
czerwone

Włosy dekoracyjne czerwone
Kolor: czerwone
Opakowanie: Luźny kłębek-chmura
Waga: 30g
- cienkie paseczki metalowej folii, przypominają drucik grubości włosa
- do ozdabiania bukietu kwiatów
- do wiązanki ślubnej
- do ozdabiania kompozycji florystycznych

156.

Taśma kotwica

Taśma kotwica 12 mm
Szerokość: 12 mm
Długość: 50 m
- wodoodporna taśma stosowana we florystyce
- materiał techniczny
- od wiązania bukietów
- do przyklejania mokrej gąbki do naczynia

157.

Taśma maskująca
florystyczna zielona

Taśma florystyczna zielona
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych

158.

Taśma maskująca
florystyczna biała

Taśma florystyczna biała
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- do owijania rączki mikrofonu ślubnego

159.

Taśma maskująca
florystyczna biała

Taśma florystyczna biała szeroka
Szerokość: 26 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
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- elastyczna, delikatna, cienka
- do owijania rączki mikrofonu ślubnego
160.

Taśma Fix- Plastelina
florystyczna

Taśma Fix plastelina florystyczna
Długość: 5m
- do przytwierdzania elementów do gładkich powierzchni
- do przytwierdzania pinholderów

161.

Klej florystyczny

Klej florystyczny do roślin i kwiatów w tubce
Pojemność: 50 ml
-do roślin żywych
- do przyklejania płatków i liści do powierzchni
- zabezpiecza łodygi roślin przed utratą wody
- stosowany do bukietów i we florystyce ślubnej

162.

Klej uniwersalny
florystyczny

Klej uniwersalny w sprayu
Pojemność: 400 ml
- klej w aerosolu
- szybko wysycha
- przyjemny zapach
- do klejenia suchych kwiatów i materiałów dekoracyjnych
- idealny jako podkład pod brokat, sztuczny śnieg
- wysycha – 10min na suchym materiale i 45 min na żywych kwiatach

163.

Pinholder

Pinholder- 20 szt./op.
Pojemność opakowania: 20 szt.
- do mocowania pianki florystycznej do powierzchni płaskich
- zapobiega przesuwaniu się gąbki florystycznej
- pinholdery przyklejamy za pomocą plasteliny florystycznej

164.

Nabłyszczacz

Nabłyszczacz 750 ml
Pojemność: 750 ml
- profesjonalny preparat do nabłyszczania liści
- zapobiega osadzaniu się kurzu na blaszkach liściowych
- stosowany do kwiatów doniczkowych i do zieleni ciętej

165.

Utrwalacz do bukietów

Utrwalacz 5L
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Pojemność: 5L
- stosowany do nabłyszczania kompozycji florystycznych
166.

Tabletki z chlorem

Tabletki z chlorem
Pojemnik z tabletkami z chlorem
- do dezynfekcji wody
- do przedłużania długości życia kwiatom

167.

Odżywka do kwiatów w
saszetkach

Odżywka do kwiatów
Pojemność 1 saszetki: 3,5 g
Opakowanie 100 szt.
- zapewnia wydłużenie żywotności kwiatów ciętych
- spowalnia rozwój bakterii gnilnych
- dostarcza roślinom niezbędne substancje odżywcze
- stosowana do namaczania gąbek florystycznych

168.

Kostka do kwiatów ciętych

Kostka do kwiatów ciętych
Opakowanie: 20 szt.
Wymiary kostki: 23 cm x 11 cm x 7,5 cm
Kolor: zielony
- kostka do układania kwiatów żywych, ciętych

169.

Kostka do kwiatów
suchych

Kostka sucha
Opakowanie: 20 szt.
Wymiary kostki: 23 cm x 11 cm x 7,5 cm
Kolor: brąz
- kostka do układania kwiatów suchych i sztucznych

170.

Kostka do układania
kwiatów żywych

Kostka do układania kwiatów żywych Opakowanie /karton: 35 szt.
Wymiary kostki: 23 cm x 11 cm x 7,5 cm
Kolor: zielony
- kostka do układania kwiatów żywych, ciętych

171.

Kostka do układania
kwiatów suchych i
sztucznych

Kostka do układania kwiatów suchych i sztucznych Opakowanie /karton: 35 szt.
Wymiary kostki: 23 cm x 11 cm x 7,5 cm
Kolor: brąz
- kostka do układania kwiatów suchych i sztucznych
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172.

Floret duży

Floret duży
Opakowanie/karton: 30 szt.
Wymiary: 12,5 cm x 17 cm x 8 cm, uchwyt 12 cm
Kolor: zielony
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

173.

Floret mały

Floret mały
Opakowanie/karton: 54 szt.
Wymiary: 9 cm x 12 cm x 8 cm, uchwyt 11 cm
Kolor: zielony
- stosowany do kwiatów żywych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

174.

Floret owalny

Floret owalny
Wymiary: 23 cm x 11 cm x 8 cm, uchwyt 13 cm
Kolor: zielony
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

175.

Floret ergo midi

Floret nie gorszy
Wymiary: 11,5 cm x 16 cm x 8 cm, dwa uchwyty ułatwiające wygodne przenoszenie
Kolor: zielony
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

176.

Floret maxi

Floret maxi
Wymiary: 11,5 cm x 23,5 cm x 8 cm, cztery uchwyty ułatwiające wygodne przenoszenie
Kolor: zielony
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

177.

Floret ergo maxi

Floret ergo maxi
Wymiary: 11,5 cm x 23,5 cm x 8 cm, cztery uchwyty ułatwiające wygodne przenoszenie
Kolor: zielony
- floret ergonomiczny maxi
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- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych
178.

Mini Deco

Mini Deco
Opakowanie: 12 szt.
Wymiar: średnica 5 cm,
Wysokość 3 cm
Kolor: zielony
- samoprzylepne Mini Deco
- stosowane do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonania kompozycji florystycznej ślubnej

179.

Serce

Serce mokre
Wymiar: 29 cm
Kolor: zielony
- gąbka florystyczna w kształcie serca
- od spodu styrodur
- do wykonania kompozycji florystycznej z kwiatów żywych, ciętych

180.

Serce

Serce mokre otwarte
Wymiar: 29 cm
Kolor: zielony
- gąbka florystyczna w kształcie serca
- od spodu styrodur
- do wykonania kompozycji florystycznej z kwiatów żywych, ciętych

181.

Krzyż

Krzyż
Wymiar: 30 cm
Kolor: zielony
- gąbka florystyczna w kształcie krzyża
- od spodu plastik
- do wykonania kompozycji florystycznej pogrzebowej z kwiatów żywych, ciętych

182.

Krzyż

Krzyż
Wymiar: 30 cm
Kolor: zielony
- gąbka florystyczna w kształcie krzyża
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- od spodu styrodur
- do wykonania kompozycji florystycznej pogrzebowej z kwiatów żywych, ciętych
183.

Auto Corso mini

Auto Corso mini
Wymiar: wysokość 5 cm
Średnica 8 cm
Kolor: zielony
- Auto Corso na przyssawce
- bezpieczne montowanie do maski samochodu
- stosowane do kompozycji florystycznych ślubnych, dekoracji samochodu

184.

Auto Corso midi

Auto Corso midi
Wymiar: wysokość 10 cm
Średnica 8 cm
Kolor: zielony
- Auto Corso na przyssawce
- bezpieczne montowanie do maski samochodu
- stosowane do kompozycji florystycznych ślubnych, dekoracji samochodu

185.

Auto Corso kwadrat

Auto Corso kwadrat
Wymiar: 11 cm x 11 cm x 7 cm
Kolor: zielony
- Auto Corso kwadrat na przyssawce
- bezpieczne montowanie do maski samochodu
- stosowane do kompozycji florystycznych ślubnych, dekoracji samochodu
- zastosowanie do dużych bukietów i stroików

186.

Mikrofon mały

Mikrofon mały
Średnica: 5 cm
Kolor: zielony
Rączka: z białego tworzywa sztucznego
- mikrofon zawiera zieloną gąbkę florystyczną
- do wykonywania bukietów z roślin kwiatów żywych, ciętych
- do bukietów komunijnych, weselnych, dekoracyjnych

187.

Mikrofon zamknięty

Mikrofon zamknięty
Paczka/karton: 48 szt.
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Kolor: zielony
Rączka: z białego tworzywa sztucznego, możliwość 2 ustawień
- mikrofon zawiera zieloną gąbkę florystyczną
- mikrofon zamknięty w dolnej części główki
- dwie pozycje ustawienia (prosta lub łamana)
- do wykonywania bukietów z roślin kwiatów żywych, ciętych
- do bukietów komunijnych, weselnych, dekoracyjnych
188.

Mikrofon otwarty

Mikrofon otwarty
Paczka/karton: 48 szt.
Kolor: zielony
Rączka: z białego tworzywa sztucznego, możliwość 2 ustawień
- mikrofon zawiera zieloną gąbkę florystyczną
- mikrofon otwarty w dolnej części główki
- dwie pozycje ustawienia (prosta lub łamana)
- do wykonywania bukietów z roślin kwiatów żywych, ciętych
- do bukietów komunijnych, weselnych, dekoracyjnych

189.

Mikrofon dual

Mikrofon dual
Wielkość: średnica 8 cm
długość 11 cm
podstawa/base średnica 3,5 cm
- mikrofon zawiera zieloną gąbkę florystyczną
- mikrofon ma otwartą przestrzeń rączki zaopatrzoną w gąbkę florystyczną
- do wykonywania bukietów z roślin kwiatów żywych, ciętych
- do bukietów komunijnych, weselnych, dekoracyjnych

190.

Drut na kołeczku 0,5 mm
czarny

Drut na kołeczku 0,5 mm czarny
Długość: ok. 60 m
Grubość: 0,5 mm
Kolor: czarny
Waga: 100 g
- drut roboczy, stalowy, nawijany na kołeczku
- drut techniczny do prac florystycznych
- do wykonania wianków
- stosowany do mocowania gałązek zielonych do podkładów słomianych
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191.

Drut na kołeczku 0,7 mm
czarny

Drut na kołeczku 0,7 mm czarny
Długość: ok. 60 m
Grubość: 0,7 mm
Kolor: czarny
Waga: 100 g
- drut roboczy, stalowy, nawijany na kołeczku
- drut techniczny do prac florystycznych
- do wykonania wianków
- stosowany do mocowania gałązek zielonych do podkładów słomianych

192.

Drut na kołeczku 0,7 mm
brązowy

Drut na kołeczku 0,7 mm brązowy
Długość: ok. 60 m
Grubość: 0,7 mm
Kolor: brązowy
Waga: 100 g
- drut roboczy, stalowy, nawijany na kołeczku
- drut techniczny do prac florystycznych
- do wykonania wianków
- stosowany do mocowania gałązek zielonych do podkładów słomianych

193.

Drut na kołeczku 0,7 mm
bielony

Drut na kołeczku 0,7 mm bielony
Długość: ok. 60 m
Grubość: 0,5 mm
Kolor: bielony
Waga: 100 g
- drut roboczy, stalowy, nawijany na kołeczku
- drut techniczny do prac florystycznych
- do wykonania wianków
- stosowany do mocowania gałązek zielonych do podkładów słomianych

194.

Drut aluminiowy 2 mm
srebrny

Drut aluminiowy 1 mm srebrny
Wymiary:
Grubość: 1 mm
Długość: ok. 50 m
Waga: 100g
Kolor: srebrny
- cienki drut aluminiowy do wyplatania i dekorowania
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- stosowany do wykonania konstrukcji do bukietów i biżuterii florystycznej
195.

Drut cięty prosty 0,8 mm

Stalowy drut florystyczny
Cięty prosty
Wymiary:
Średnica: 0,8 mm
Długość: 35 cm
Waga paczki: 1 kg
- stalowy drut florystyczny, prosty
- gładki; nie malowany
- pakowany w pęczki owinięte folią
- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych

196.

Drut cięty prosty 1,0 mm

Stalowy drut florystyczny
Cięty prosty krótki
Wymiary:
Średnica: 1,0 mm
Długość: 35 cm
Waga paczki: 2 kg
- stalowy drut florystyczny, prosty
- gładki; nie malowany
- pakowany w pęczki owinięte folią
- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych

197.

Drut cięty prosty 1,2 mm

Stalowy drut florystyczny
Cięty prosty długi
Wymiary:
Średnica: 1,2 mm
Długość: 50 cm
Waga paczki: 2 kg
- stalowy drut florystyczny, prosty
- gładki; nie malowany
- pakowany w pęczki owinięte folią
- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych

198.

Drut cięty prosty 1,4 mm

Stalowy drut florystyczny
Cięty prosty krótki
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Wymiary:
Średnica: 1,4 mm
Długość: 35 cm
Waga paczki: 2 kg
- stalowy drut florystyczny, prosty
- gładki; nie malowany
- pakowany w pęczki owinięte folią
- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych
199.

Drut cięty prosty 1,4 mm

Stalowy drut florystyczny
Cięty prosty długi
Wymiary:
Średnica: 1,4 mm
Długość: 50 cm
Waga paczki: 2 kg
- stalowy drut florystyczny, prosty
- gładki; nie malowany
- pakowany w pęczki owinięte folią
- stosowany do budowy konstrukcji florystycznych

200.

Taśma florystyczna biała

Taśma maskująca biała
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka

201.

Taśma florystyczna zielona

Taśma florystyczna zielona
Taśma florystyczna jasno zielona
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych

202.

Taśma florystyczna zielona

Taśma florystyczna zielona
Taśma florystyczna ciemno zielona
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Szerokość: 26 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych
203.

Taśma

Taśma florystyczna brązowa
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych

204.

Taśma florystyczna biała

Taśma maskująca biała szeroka
Szerokość: 26 mm
Długość: 27 m
- do maskowania drutów
- do owijania rączki mikrofonu ślubnego

205.

Taśma florystyczna
oliwkowa

Taśma florystyczna oliwkowa
Szerokość: 13 mm
Długość: 27 m
- maskująca taśma florystyczna
- elastyczna, delikatna, cienka
- stosowana do maskowania miejsc drutowania łodyg i drutów w kompozycjach kwiatowych
- stosowana do łączenia materiałów roślinnych

206.

Taśma parafinowa

Taśma parafinowa 13 mm
Wielkość: 13 mm
Kolor: zielony
- taśma mocna rozciągliwa
- do zabezpieczenia utraty wody kwiatom ciętym
- stosowana do watowania

207.

Taśma parafinowa

Taśma parafinowa 26 mm
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Wielkość: 26 mm x 27,5 m
Kolor: zielony
- taśma mocna rozciągliwa
- do zabezpieczenia utraty wody kwiatom ciętym
- stosowana do watowania
208.

Taśma mocująca kotwica

Taśma mocująca kotwica 12 mm
Grubość: 12 mm
Długość: 20 m
Kolor: zielony
- używana do gąbki mokrej florystycznej
- przykleja się do różnych powierzchni
- łączy ze sobą gąbki florystyczne
- przytwierdza gąbki florystyczne do różnych powierzchni
- przystosowana do wiązania łodyg w dużych bukietach

209.

Taśma mocująca kotwica

Taśma mocująca kotwica
Grubość: 6 mm
Długość: 50 m
Kolor: zielony
- używana do gąbki mokrej florystycznej
- przykleja się do różnych powierzchni
- łączy ze sobą gąbki florystyczne
- przytwierdza gąbki florystyczne do różnych powierzchni
- przystosowana do wiązania łodyg w dużych bukietach

210.

Plastelina Fix

Plastelina Fix duża
Długość na krążku: 5 m
Kolor: zielony
- służy do łączenia ze sobą różnego typu elementów
- do przyklejania pinholdera w naczyniach
- jest wodoodporna

211.

Candleholder

Candleholder
Średnica wewnętrzna: 4 cm
Wysokość całkowita: 7 cm
Kolor: zielony
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- uchwyt do mocowania grubych świec w stroikach, gąbkach florystycznych, styropianach
- uchwyt wykonany z grubego plastiku
212.

Candleholder

Candleholder
Średnica wewnętrzna: 2 cm
Wysokość całkowita: 6 cm
Kolor: biały
- uchwyt do mocowania cienkich świec w stroikach, gąbkach florystycznych, styropianach
- uchwyt wykonany z grubego plastiku
- nie wymaga maskowania

213.

Candleholder

Candleholder
Średnica wewnętrzna: 2 cm
Wysokość całkowita: 6 cm
Kolor: zielony
- uchwyt do mocowania cienkich świec w stroikach, gąbkach florystycznych, styropianach
- uchwyt wykonany z grubego plastiku

214.

Candleholder

215.

Pinhilder

Candleholder
Średnica wewnętrzna: 2 cm
Wysokość całkowita: 8 cm
Kolor: zielony
- uchwyt do mocowania cienkich świec w stroikach, gąbkach florystycznych, styropianach
- uchwyt wykonany z grubego plastiku
Lub równoważny
Pinhilder
Opakowanie: 20 szt.
Kolor: zielony
- to element pozwalający stabilnie umocować gąbkę florystyczną np. w płaskim naczyniu
- stosowany również do mocowania świeczek
- do podłoża pinholder mocujemy za pomocą plasteliny florystycznej

216.

Fiolka plastikowa

Fiolka plastikowa
Wymiary: długość 8 cm
Średnica 1,3 cm
Kolor: bezbarwny, lekko mleczny
- mała plastikowa fiolka z białą gumową zatyczką zabezpieczającą przed utratą wody
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- zastosowanie dla pojedynczych kwiatów i roślin
- wykorzystywana we florystyce ślubnej
217.

Fiolka plastikowa

Fiolka plastikowa
Wymiary: długość 11 cm
Średnica 1,5 cm
Kolor: bezbarwny, lekko mleczny
- mała plastikowa fiolka z zieloną gumową zatyczką zabezpieczającą przed utratą wody
- zastosowanie dla pojedynczych kwiatów i roślin
- wykorzystywana we florystyce ślubnej

218.

Fiolka plastikowa

Fiolka plastikowa
Wymiary: długość 11 cm
Średnica 1,9 cm
Kolor: bezbarwny, lekko mleczny
- mała plastikowa fiolka z zieloną gumową zatyczką zabezpieczającą przed utratą wody
- zastosowanie dla pojedynczych kwiatów i roślin
- wykorzystywana we florystyce i do transportu roślin ciętych

219.

Fiolka plastikowa

Fiolka plastikowa
Wymiary: długość 11 cm
Średnica 2,8 cm
Kolor: bezbarwny, lekko mleczny
- mała plastikowa fiolka z zieloną gumową zatyczką zabezpieczającą przed utratą wody
- zastosowanie dla pojedynczych kwiatów i roślin
- wykorzystywana we florystyce i do transportu roślin ciętych

220.

Fiolka florystyczna

Fiolka florystyczna na piku
Wymiary:
Długość całkowita: 18 cm
Średnica wewnętrzna: 1,5 cm
Długość: 7cm
Kolor: zielony
- fiolka na piku z gumową zatyczką
- zabezpiecza kwiaty przed utratą wody
- stosowana do umieszczania krótszych kwiatów w wieńcach i bukietach
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221.

Fiolka florystyczna

Fiolka florystyczna na piku
Producent nie gorszy niż typu: Tecar flor
Wymiary:
Długość całkowita: 30 cm
Średnica wewnętrzna: 1,5 cm
Długość: 7cm
Kolor: zielony
- fiolka na piku z gumową zatyczką
- zabezpiecza kwiaty przed utratą wody
- stosowana do umieszczania krótszych kwiatów w wieńcach i bukietach

222.

Fiolka szklana

Fiolka szklana
Wymiary:
Długość: 150 mm
Średnica wewnętrzna: 16 mm
Kolor: bezbarwny
- probówka szklana z rantem
- wykorzystywana w kompozycjach florystycznych
- zabezpiecza przed utratą wody rośliny cięte

223.

Przypinka duża „Gardenia

Przypinka duża
Wymiary:
Szerokość: 4,5 cm
Długość: 13,5 cm
Wielkość agrafki: 5,5 cm
- podkładka do tworzenia ozdób z kwiatów
- wykorzystywana do ozdabiania krzeseł, stołów, firan, ławek w kościele, klęczników
- możliwość przypięcia do różnych materiałów

224.

Przypinka duża „Orchidea”

Przypinka duża
Wymiary:
Szerokość: 6 cm
Długość: 8,5 cm
Wielkość agrafki: 3,5 cm
- podkładka do tworzenia ozdób z kwiatów
- wykorzystywana do ozdabiania butonierek, prezentów, stołów, firan
- możliwość przypięcia do różnych materiałów
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225.

Przypinka do butonierki

Przypinka do butonierki
Wymiary: 4,5 cm na 2,5 cm
Kolor: mleczny
- przypinka z agrafką do butonierki, standardowa
- przypinka w kształcie litery T
- służy do wykonania butonierki dla Pana Młodego i Drużby

226.

Przypinka

Przypinka do butonierki
Wymiary:
Szerokość: 4 cm
Długość: 2,5 cm
Kolor: zielony
- podkładka do tworzenia ozdób z kwiatów
- wykorzystywana do ozdabiania butonierek, prezentów, stołów, firan
- możliwość przypięcia do różnych materiałów

227.

Kula

Kula z gąbki florystycznej do kwiatów żywych
Średnica: 9 cm
Kolor: zielony
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana do wykonania wiązanek ślubnych

228.

Kula

Kula z gąbki florystycznej do kwiatów żywych
Średnica: 12 cm
Kolor: zielony
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana do wykonania wiązanek ślubnych

229.

Mikrofon Dual

Mikrofon Dual
Wymiar:
Wysokość: 18 cm
Szerokość góry 8,5 cm
Grubość rączki: 4 cm
- mikrofon zawiera zieloną gąbkę florystyczną
- mikrofon otwarty w dolnej części główki
- pogrubiona rączka
48

- dwie pozycje ustawienia (prosta lub łamana)
- do wykonywania bukietów z roślin kwiatów żywych, ciętych
- do bukietów komunijnych, weselnych, dekoracyjnych
230.

Table deco midi

Table deco midi
miseczka zielona i gąbka florystyczna
Długość: 24 cm
Szerokość: 9 cm
Wysokość: 4,5 cm
Kolor: zielony
- do tworzenia podłużnych kompozycji na stół, parapet okienny itp.
- gąbka do kwiatów żywych z odpowiednio dobraną podstawą
- możliwość umieszczenia kompozycji na podłożu

231.

Cylinder

Cylinder 8cm zielona miseczka
Średnica gąbki: 8 cm
Średnica miseczki: 12 cm
Wysokość: 5 cm
Kolor miseczki: zielony
- pianka florystyczna umieszczona w plastikowej miseczce
- do tworzenia dekoracji z kwiatów żywych
- można bezpośrednio stawiać na materiał
- miseczka zabezpiecza prze wyciekaniem wody

232.

Cylinder

Cylinder 8cm biała miseczka
Średnica gąbki: 8 cm
Średnica miseczki: 12 cm
Wysokość: 5 cm
Kolor miseczki: biały
- pianka florystyczna umieszczona w plastikowej miseczce
- do tworzenia dekoracji z kwiatów żywych
- można bezpośrednio stawiać na materiał
- miseczka zabezpiecza prze wyciekaniem wody

233.

Cylinder

Cylinder 12 cm biała miseczka
Średnica gąbki: 11 cm
Średnica miseczki: 15 cm
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Wysokość: 4 cm
Kolor miseczki: biały
- pianka florystyczna umieszczona w plastikowej miseczce
- do tworzenia dekoracji z kwiatów żywych
- można bezpośrednio stawiać na materiał
- miseczka zabezpiecza prze wyciekaniem wody
234.

Cylinder

Cylinder 15 cm zielona miseczka
Średnica gąbki: 13 cm
Średnica miseczki: 14 cm
Wysokość: 5 cm
Kolor miseczki: biały
- pianka florystyczna umieszczona w plastikowej miseczce
- do tworzenia dekoracji z kwiatów żywych
- można bezpośrednio stawiać na materiał
- miseczka zabezpiecza prze wyciekaniem wody

235.

Auto żabka

Auto żabka
Wymiar: wysokość 72 mm
Średnica 85 mm
Kolor: zielony
- auto żabka posiada przyssawkę
- gąbka florystyczna umieszczona w plastikowym pojemniku
- możliwość przyczepienia do maski samochodu, szyby
- zastosowanie w małych kompozycjach florystycznych

236.

Auto-corso mini

Auto-corso mini
Wymiary:
Średnica: 9 cm
Wysokość: 10 cm
Kolor: zielony
- specjalna przyssawka umożliwia mocowanie na masce samochodu
- stosowany do nietypowych kompozycji florystycznych mocowanych na lustrach, blachach
- stosowany do tworzenia dekoracji z kwiatów żywych

237.

Auto-corso

Auto-corso
Wymiary:
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Szerokość: 11 cm
Wysokość: 9 cm
Długość: 11 cm
Kolor: zielony
- specjalna przyssawka umożliwia mocowanie na masce samochodu
- stosowany do nietypowych kompozycji florystycznych mocowanych na lustrach, blachach itp.
- stosowany do tworzenia średnich dekoracji z kwiatów żywych
238.

Klip na ławki

Klip na ławki
Długość: 16,5 cm
Kolor: zielony
- wykonany z zielonego plastiku
- stosowany do dekoracji ławek kościelnych, krzeseł, stołu
- przydatny uchwyt do mocowania

239.

Gąbka florystyczna sucha

Gąbka florystyczna sucha
Wielkość: 11cm x 23 cm x 8 cm
Kolor: szary
- gąbka do tworzenia kompozycji z roślin suchych, sztucznych kwiatów, gałęzi
- nie wymaga dostępu do wody
- można ciąć

240.

Kula

Kula z suchej gąbki florystycznej do kwiatów suchych i sztucznych
Średnica: 12 cm
Kolor: szara
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana do wykonania wiązanek ślubnych

241.

Gąbka kostka zielona
RAINBOW

Gąbka kostka zielona
Wymiary: 11cm x 23 cm x 7,5 cm
Kolor: zielony jasny
- ozdobna kostka dekoracyjna
- nie musi być maskowana
- do wykonywania zaskakujących kompozycji florystycznych

242.

Gąbka kostka żółta
RAINBOW

Gąbka kostka żółta
Wymiary: 11cm x 23 cm x 7,5 cm
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Kolor: żółty
- ozdobna kostka dekoracyjna
- nie musi być maskowana
- do wykonywania zaskakujących kompozycji florystyczny
243.

Gąbka kostka
pomarańczowa RAINBOW

Gąbka kostka pomarańczowa
Wymiary: 11cm x 23 cm x 7,5 cm
Kolor: pomarańczowy
- ozdobna kostka dekoracyjna
- nie musi być maskowana
- do wykonywania kompozycji florystycznych

244.

Kula RAINBOW

Kula z gąbki florystycznej jasny zielony
Średnica: 9 cm
Kolor: zielony jasny
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana jako dekoracja kompozycji florystycznych

245.

Kula RAINBOW

Kula z gąbki florystycznej pomarańczowy
Średnica: 9 cm
Kolor: pomarańczowy
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana jako dekoracja kompozycji florystycznych

246.

Kula RAINBOW

Kula z gąbki florystycznej
Średnica: 9 cm
Kolor: kremowy
- dobra baza do układania ciekawych kompozycji florystycznych
- wykorzystywana jako dekoracja kompozycji florystycznych

247.

Dekoracja stołu Table deco
midi

Table deco midi miseczka zielona
Długość: 12 cm
Szerokość: 9 cm
Wysokość: 5 cm
Kolor miski: zielona
- do wykonania kompozycji z roślin żywych na stół, blat czy parapet okienny
- gąbka do kwiatów żywych z odpowiednio dobraną plastikową podstawką, która zapobiega wyciekaniu wody
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- możliwość umieszczenia kompozycji bezpośrednio na podłożu
248.

Dekoracja stołu

Table deco mini miseczka biała
Długość: 24 cm
Szerokość: 9 cm
Wysokość: 4,5 cm
Kolor miski: zielona
- do wykonania kompozycji z roślin żywych na stół, blat czy parapet okienny
- gąbka do kwiatów żywych z odpowiednio dobraną plastikową podstawką, która zapobiega wyciekaniu wody
- możliwość umieszczenia kompozycji bezpośrednio na podłożu

249.

Floret mały ekologiczny

Floret mały ekologiczny
Wymiary: 11 x 9 x 8 cm
Uchwyt: 10,5 cm
Podkład drewniany
Siatka druciana
- do kompozycji z żywych roślin

250.

Floret ergonomiczny

Floret ergonomiczny średni mokry
- zielona gąbka pokryta siatką
- dwa uchwyty
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- do wykonywania wiązanek pogrzebowych

251.

Gabbia

Gabbia mini
Wysokość: 25 cm
Gąbka umieszczona w pojemniku otoczona siatką plastikową
Kolor: zielony
- do układania pionowych kompozycji florystycznych z kwiatów żywych

252.

Gąbka midi na przyssawce

Gąbka midi na przyssawce
Wysokość: 10 cm
Średnica: 9 cm
Kolor : zielony
Pakowanie: karton 4 sztuki
- do układania kompozycji z kwiatów żywych
- możliwość przyczepienia do powierzchni płaskich- szyba, maska samochodu itp.
53

253.

Kula w siatce

Kula w siatce gąbka florystyczna do żywych kwiatów
Średnica: 9 cm
Kolor: zielony
- kula z siatką dodatkowo zabezpiecza i podtrzymuje kwiaty
- istnieje możliwość zawieszenia kuli
- doskonała do imponujących dekoracji florystycznych

254.

Girlanda z gąbki

Girlanda z gąbki florystycznej
Długość jednego odcinka: 12 cm
Średnica jednego odcinka: 5 cm
Długość girlandy 10 m
- stosowany do kwiatów żywych, ciętych
- przedłuża życie kwiatów poprzez możliwość absorpcji wody
- do wykonania girland

255.

Ring mokry

Ring mokry 10 cm
Średnica ringu: 10 cm
Kolor: zielony
- ring z gąbki florystycznej do kwiatów żywych na sztywnym podkładzie
- do tworzenia kompozycji florystycznych w kształcie wianka

256.

Ring pełny

Ring pełny 30 cm
Średnica ringu: 30 cm
Kolor: zielony
- ring z gąbki florystycznej do kwiatów żywych na sztywnym podkładzie
- do tworzenia kompozycji florystycznych w kształcie wianka

257.

Stożek

Stożek mokry
Średnica: 9 cm
Wysokość: 24 cm
- do niepotykanych dekoracji stołu i wnętrza
- dostosowane do kwiatów żywych
- kompozycje w kształcie choinki

258.

Stożek

Stożek mokry
Średnica: 7 cm
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Wysokość: 18,5 cm
- do niepotykanych dekoracji stołu i wnętrza
- dostosowane do kwiatów żywych
- kompozycje w kształcie choinki
259.

Garnet

Garnet mini open mokry
Wymiary gąbki z klatką-stelażem:
Długość: 11,5 cm
Szerokość: 11,5 cm
Wysokość: 7,5 cm
- gąbka florystyczna do kwiatów żywych zabudowana klatką- stelażem
- do wykonania różnych kompozycji florystycznych z kwiatów żywych
- kratka ułatwia mocowanie kwiatów, zapewnia im lepszą stabilność

260.

Pojemnik na kwiaty PP5 23
średnica 20,5 wysokość 5l

- 23cm średnica górna
- 17,5cm średnica dolna
- 20,5cm wysokość
- pojemność 5l
- materiał polipropylen
- kolor czarny

261.

Pojemnik na kwiaty PP8
26,5 średnica, 21wysokość
8l

- 26,5cm średnica górna
- 20cm średnica dolna
- 21cm wysokość
- pojemność 8l
- materiał polipropylen
- kolo czarny

262.

Pojemnik na kwiaty PP10 26
średnica 25wysokość 10l

- 26cm średnica górna
- 18,5 cm średnica dolna
- 25 cm wysokość
- pojemność 10l
- materiał polipropylen
- kolor czarny
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263.

Pojemnik na kwiaty PP13 29
średnica 35wysokość 13l

- 29 cm średnica górna
- 19cm średnica dolna
- 35 cm wysokość
- pojemność 13l
- materiał polipropylen
- kolor czarny

264.

Pojemnik na kwiaty p40p 45
średnica 40 wysokość 40l

- 45cm średnica górna
- 33,5cm średnica dolna
- 40 cm wysokość
- pojemność 40l
- materiał polipropylen
- kolor zielony

265.

Pojemniki na kwiaty
Ø 19 x 17 cm

- 19 cm średnica
- 17cm wysokość
- kolor cynkowy
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (nie jest to sztywny plastik)
- w opakowaniu 5 szt.

266.

Pojemniki na kwiaty
Ø 24 x 21 cm

- 24 cm średnica
- 21cm wysokość
- kolor cynkowy
- wykonany z wysokiej jakości
tworzywa sztucznego (nie jest to sztywny plastik)
- w opakowaniu 5 szt.

267.

Pojemniki na kwiaty
Ø 29 x 25 cm

- 29 cm średnica
- 25cm wysokość
- kolor cynkowy
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (nie jest to sztywny plask)
- w opakowaniu 5 szt.

268.

Wazon Walec

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- kolor biały
- h-22 cm
- średnica 8 cm
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269.

Wazon Walec

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- kolor biały
- h-30 cm
- średnica 10 cm

270.

Wazon Maja

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-24 cm
- przekrój kwadrat o wymiarach 9/9cm
- kolor biały

271.

Wazon Płaski

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-20 cm
- przekrój prostokąta o wymiarach 14/5 cm

272.

Wazon Płaski

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-20 cm
- przekrój prostokąta o wymiarach 20/5 cm
- kolor biały

273.

Wazon W-S 1

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-15,5 cm
- przekrój kwadrat o średnicy 8,5 cm
- kolor biały

274.

Wazon W-S 2

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-24 cm
- przekrój kwadrat o wymiarach 9/9cm
- kolor biały

275.

Wazon W-S 2 (h-24 cm),

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-24 cm
- przekrój kwadrat o wymiarach 9/9cm
- kolor biały

276.

Wazon W-S 3

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-34 cm
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- przekrój kwadrat o wymiarach 13/13cm
- kolor biały
277.

Wazon W-S 3

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-34 cm
- przekrój kwadrat o wymiarach 13/13cm
- kolor biały

278.

Wazon W-S 4 (h-49 cm),

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-49 cm
- przekrój kwadrat o wymiarach 18/18cm
- kolor biały

279.

Osłonka Łódka 4,

- ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-4,5 cm
- przekrój podłużny w kształcie łódki o wymiarach 31/7,5cm
- kolor biały

280.

Osłonka Łódka 5,

-ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-5 cm
- przekrój podłużny w kształcie łódki o wymiarach 39/9,5cm
- kolor biały

281.

Talerz świecznik

-ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-3 cm
- o wymiarach 32/15 cm
- kolor biały

282.

Talerz świecznik

-ceramika szkliwiona, nieprzepuszczalna dla wody,
- h-3cm
- o wymiarach 32/15 cm
- kolor biały

283.

Osłonka/wazon

- szkło bezbarwne
- h-21 cm
-średnica 13 cm
- kształt walca
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284.

Osłonka/wazon

- szkło bezbarwne
- h-24 cm
-średnica 16 cm
- kształt walca

285.

Deska kreślarska 50/70 ze
stelażem i przykładnicą

- prosta deska kreślarska
- powierzchnia w kolorze białym
- obrzeża laminowane na czarno
- aluminiowy stelaż do postawienia na stole
- regulacja kąta nachylenia deski
- przykładnica plastikowa rolkowa z nadrukowaną skalą w mm
- wymiary 50/70 cm

286.

Mop płaski obrotowy
ultramat + wiadro, nie
gorszy niż typu Vileda

- mop płaski obrotowy,
- wkład do mopa jest wymienny i można go prać w pralce w temperaturze 60 stopni
- wymiary czerwonej nakładki mopa:
ok. 16 cm x 16 cm x 16 cm.
- wiadro z rączką, wskaźnikiem wody, profilowany otwór odpływu, pedał do odwirowania wody, wymiary wiadra:
49,50 cm (długość łącznie z pedałem) x 26,5 cm (szerokość) x 28 cm (wysokość); średnica wewnątrzna sita do
odwirowania 18 cm.
- teleskopowy drążek:
ok. 59-125 cm.

287.

Zmiotka z szufelką

- długość zmiotki z szufelką 35cm
- szerokość szufelki 25 cm
- zmiotka posiada dwa rodzaje włosia
- szufelka zakończona praktyczną gumką,
- mocowanie zmiotki do szufelki jako całość

288.

Statyw florystyczny z
uchwytem do małych i
dużych średnic z filcowymi
nakładkami

- metalowy statyw
- w komplecie dwa uchwyty do małych i dużych średnic,
- wysokość uchwytów regulowana,
- uchwyty posiadają filcowe wkładki zabezpieczające mikrofon.
- istnieje możliwość zamontowania dodatkowych uchwytów.
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-wysokość 94 cm.

289.

Taca/kuweta do sadzenia
roślin

- tworzywo sztuczne reglanulat PCV
- wymiary 120/50
- wysokość 8 cm

290.

Organza obszywana szer
40cm 9mb bordowa

- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor bordo

291.

Organza obszywana szer
40cm 9mb czerwona

292.

Organza obszywana szer
40cm 9mb żółta

293.

Organza obszywana szer
40cm 9mb biała

294.

Organza obszywana szer
40cm 9mb ecri

- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor czerwona
Lub równoważny
- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor żółta
- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor biała
- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor ecri

60

295.

Organza obszywana szer
40cm 9mb zielona

296.

Organza obszywana szer
40cm 9mb niebieska

297.

Organza obszywana szer
40cm 9mb czarna

298.

Sznurek jutowy 100g ok 50
m

299.

Rafia jasnozielona

300.

Rafia naturalna ciemnoszara
– 50g

301.

Rafia naturalna antracyt –
50g

302.

Rafia naturalna-duża paczka
100 g

303.

Rafia żółta duża paczka

- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor zielona
- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor niebieska
- organa obszywana z dwóch stron na całej długości
- szerokość 40cm
- długość 9 m
- w rolce
- kolor czarna
- 100 g
- 50 m w rolce
- rafia syntetyczna
- faktura naturalnej rafii
- kolor jasnozielony
- 200 m zawiniętych w kłębek
- 100 % naturalna rafia
- kolor ciemnoszary
- długości pasma 1-1,5 m
- kilkadziesiąt pasm w paczce 50g
- 100 % naturalna rafia
- kolor antracyt
- długości pasma 1-1,5 m
- kilkadziesiąt pasm w paczce 50g
- 100% naturalna rafia,
- kolor naturalny
- długość pasm 100-120m
- paczka 100g
- 100% rafia naturalna
- kolor żółty
- długość pasm 100-120m
- paczka 100g
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304.

305.

306.

307.

308.

309.

Tkanina jutowa naturalna
50 cm/5m

- 50 cm szeroka
- 5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor naturalny
- 100% juty
Tkanina jutowa czerwona 50 - 50 cm szeroka
cm/5m
- 5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor naturalny
- 100% juty
Tkanina jutowa oliwkowa
- 50 cm szeroka
50 cm/5m
-5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor oliwkowy
- 100% juty
Tkanina jutowa żółta 50
- 50 cm szeroka
cm/5m
-5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor żółty
- 100% juty
Tkanina jutowa granatowa
- 50 cm szeroka
50 cm/5m
- 5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor granatowy
- 100% juty
Tkanina jutowa bordowa 50 - 50 cm szeroka
cm/5m
- 5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor bordowy
- 100% juty
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310.

Tkanina jutowa
pomarańczowa 50 cm/5m

311.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m czerwona

312.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m granatowa

313.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m bordo

314.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m zielona

315.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m pomarańczowa

- 50 cm szeroka
- 5 m długa
- drobny splot
- zawinięta na rolce
- kolor pomarańczowy
- 100% juty
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor czerwony
- 100% juty
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor granatowy
- 100% juty
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor bordo
- 100% juty
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor zielony
- 100% juty
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor pomarańczowy
- 100% juty
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316.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m żółta

317.

Taśma ozdobna klasyczna

318.

Taśma ozdobna nagrobna ze
złotym paskiem 4,5 cm
szeroka

319.

Siatka jutowa duża rolka
70cm x 5m fioletowa

320.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m czarna

321.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m czerwona

- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor żółty
- 100% juty
- papierowa
- marszczona
- kolor czarny
- szerokość 7 cm
- długość 10 cm
-na rolce
- wstążka dekoracyjna z flizeliny
- szerokości 4,5 cm.
- kolor biały
- brzegi wstążki zostały wzmocnione złotym błyszczącym metalizowanym paskiem co sprawia, że wstążka jest bardzo
łatwa do kształtowania.
- długość 10m
- na rolce
- 70 cm szeroka
- 5 m długa
- oczka 2/2 cm
- zawinięta na rolce
- kolor fioletowy
- !00% juty
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor czarny
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor czerwony

64

322.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m bordowa

323.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m jasnozielona

324.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m biała

325.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m ecri

326.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m jasnożółta

327.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m niebieska

328.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m ciemnozielona

- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor bordo
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnozielony
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor biały
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ecri
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnożółta
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor niebieski
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ciemnozielona
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329.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m ciemnożółta

330.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m brązowa

331.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m jasnoróżowa

332.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m jasnoniebieska

333.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m granatowa

334.

Wstążka satynowa szer 6
mm 35m pomarańczowa

335.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m czarna

- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ciemnożółty
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor brązowy
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnoróżowy
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnoniebieski
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor granatowy
- 6 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor pomarańczowy
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor czarny
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336.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m czerwona

337.

Wstążka satynowa szer 15
mm35m bordowa

338.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m jasnozielona

339.

Wstążka satynowa szer15
mm 35m biała

340.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m ecri

341.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m jasnożółta

342.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m niebieska

- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor czerwona
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor bordo
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnozielony
- 15mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor biały
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ecri
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnożółty
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor niebieski
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343.

Wstążka satynowa szer15
mm 35m ciemnozielona

344.

Wstążka satynowa szer15
mm 35m ciemnożółta

345.

Wstążka satynowa szer15
mm 35m brązowa

346.

Wstążka satynowa szer
15mm 35m jasnoróżowa

347.

Wstążka satynowa szer
15mm 35m jasnoniebieska

348.

Wstążka satynowa szer 15
mm 35m granatowa

349.

Wstążka satynowa szer
15mm35m pomarańczowa

- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ciemnozielona
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor ciemnożółta
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor brązowa
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnoróżowa
-15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor jasnoniebieska
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor granatowy
- 15 mm szeroka
- 35 m długa
- na rolce
- materiał: satyna
- kolor pomarańczowy

68

350.

Folia celofan rolka
70cm/200m

- folia-celofan
- 70 cm szeroka
- 200 m długa
- na rolce
- bezbarwna przejrzysta
- taśma syntetyczna
- kolor jasnozielony
- szerokość 0,5 cm
- długość 230 cm
- w szpulce
- rafia syntetyczna
- faktura naturalnej rafii
- kolor ciemnozielony
- 200 m zawiniętych w kłębek
- mech naturalny suszony
- kolor zielony
- 100 g w opakowaniu
- opakowanie ok. 1,5l
- piórka perliczki
- opakowanie 5 g
- wielkość piór od 3 - 8 cm
- wysokość 6 cm
- 10 szt. w opakowaniu
- materiał: styropian

351.

Taśma 0.5 cm 230 m –
jasnozielona na szpulce

352.

Taśma/ rafia ciemnozielona
na szpulce

353.

Mech dekoracyjny zielony
duża paczka 100 g/op. Ok.
1.5 litra

354.

Pióra egzotyczne - czarne w
białe kropki (001) /opak

355.

Jajko ze styropianu

356.

Kula ze styropianu śr 10 cm

- średnica 10 cm
- 1 sztuka

357.

Jaja przepiórcze wydmuszki
12/op

- jajka przepiórcze naturalne wydmuszki
- 12 szt. w opakowaniu

358.

Susz ozdobny zestaw
naturalny

- w pakiecie umieszczono naturalne suszone owoce: lotosu, mintoli, bell cup, szyszki sosny, daglezji, medrzewia, róże
cedrowe, żołędzie dębu królewskiego.
- zestaw naturalny (opakowanie)
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359.

Susz ozdobny zest.
wybielany ponad 50
elementów

360.

Bombki szklane na druciku śr. 20 mm - odcienie złota
mat/błysk wiązka 18 szt.

361.

Bombki szklane na druciku śr. 20 mm - odcienie
różowo-białe mat/błysk
wiązka 18 szt.

362.

Bombki szklane na druciku śr. 20 mm – odcie-nie
srebrno-grafitowe
mat/błysk wiązka 18 szt.

363.

Bombki szklane na druciku śr. 20 mm - odcienie
czerwieni mat/błysk wiązka
18 szt.

364.

Bombki szklane na druciku śr. 20 mm - odcienie zieleni
mat/błysk wiązka 18 szt.

- ponad 50 elementów
w opakowaniu
- zestawie min.: Bell cup, liście szkieletowe, bukiet ting ting, owoc minota, szyszki róży cedrowej, daktylowa miotełka,
kora egzotyczna
- szklane bombki
- średnica 20 mm
- mocowane na druciku
- w wiązance bombki matowe
i błyszczące
- w wiązance 18 sztuk
- kolor: złoty
- szklane bombki
- średnica 20 mm
- mocowane na druciku
- w wiązance bombki matowe
i błyszczące
- w wiązance 18 sztuk
- kolor: odcienie różowe i białe
- szklane bombki
- średnica 20 mm
- mocowane na druciku
- w wiązance bombki matowe
i błyszczące
- w wiązance 18 sztuk
- kolor: odcienie niebieskografitowe
- szklane
- średnica 20 mm
- mocowane na druciku
- w wiązance bombki matowe
i błyszczące
- w wiązance 18 sztuk
- kolor: czerwieni
- szklane
- średnica 20 mm
- mocowane na druciku
- w wiązance bombki matowe
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i błyszczące
- w wiązance 18 sztuk
- kolor: odcienie zieleni
- długość 10 cm.
- opakowanie 200g (ok. 30 lasek.)

365.

Cynamon aromatyczny
dekoracyjny 10 cm - 200
g/op. Ok. 30 lasek

366.

Pomarańcze zielone w
plastrach 20 szt./op

- suszone plastry pomarańczy
zielonej
- opakowanie 100 g (20 szt.)

367.

Listki szkieletowe 10 cm 50
szt./op. Mix kolorów

368.

Gwiazdki ok 1,5 cm 10/op
brokat srebrny

369.

Gwiazdki ok 1,5 cm 10/op
brokat złoty

370.

Gwiazdki brokat zielony ok
3-4 cm 12/op

371.

Gwiazdki brokat czerwony
ok 3-4 cm 12/op

372.

Brzozowe zajączki 3-4 cm
8/op

- naturalne listki suszone
pozbawione blaszki z samą
nerwacją
- długość 10 cm
- kolor kremowy
- w opakowaniu 50 szt.
- gwiazdki z materiału (tkaniny)
- średnica ok. 1,5 cm
- kolor srebrny
- w opakowaniu 10 szt.
- gwiazdki z materiału (tkaniny)
- średnica ok. 1,5 cm
- kolor złoty
- w opakowaniu 10 szt.
- gwiazdki wycięte z naturalnej kory brzozowej
- średnica ok. 3-4 cm
- kontur gwiazdek pomalowany zielonym brokatem
- w opakowaniu 12 szt.
- gwiazdki wycięte z naturalnej kory brzozowej
- średnica ok. 3-4 cm
- kontur gwiazdek pomalowany czerwonym brokatem
- w opakowaniu 12 szt.
- kształt zajączków wycięty z kory
brzozowej
- wielkość 3-4 cm
- w opakowaniu 8 szt.
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373.

Brzozowe pisanki 3-4 cm
12/op

374.

Wiązka kolorowych ratanów
100 cm ok 50 szt

375.

Patyczki willow mix 5070cm brązowe ok.80
gałązek

376.

Ratan w zwoju 1,75 mm 100
g – zielony

377.

Ratan w zwoju 1,75 mm 100
g - nie barwiony

378.

Kulki ratanowe średnica23cm 12 szt/op. – naturalne

379.

Kulki ratanowe średnica23cm 12 szt/op. – brązowe

- kształt jajek wycięty z kory
brzozowej
- wielkość 3-4 cm
- w opakowaniu 12 szt.
- paski z naturalnego ratanu
- długość 100 cm
-szerokość pasków 2-3 mm.
- w pęczku 50 szt.
- wierzbowe gałązki
- długość 50-70 cm
- w wiązce ok. 80 gałązek
- kolor biały i czarny
- rattan w krążku do zastosowań florystycznych i dekoratorskich.
- krążek zawiera kilkadziesiąt około dwumetrowych
odcinków barwionego na zielono rattanu.
- materiał całkowicie naturalny
- waga krążka ok. 100g
- grubość: ok 2mm
- rattan w krążku do zastosowań florystycznych i dekoratorskich.
- krążek zawiera kilkadziesiąt około dwumetrowych
odcinków nie barwionego
rattanu.
- materiał całkowicie naturalny
- waga krążka ok. 100g
- grubość: ok 2m
- wybarwione, ażurowe kulki
ratanowe, naturalne
- średnica 2-3 cm
- 12 szt. w opakowaniu
- kolor naturalny
- wybarwione, ażurowe kulki
ratanowe, naturalne
- średnica 2-3 cm
- 12 szt. w opakowaniu
- kolor brązowy
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380.

Tingting naturalne ok 50
szt./op.70 cm

- bukiet wysuszonych traw
- długość 70 cm
- 50 szt. w wiązance

381.

12 Jajek zawieszek 4-6 cm

- naturalne wydmuszki z zawieszkami ze sznurka jutowego
- długość jajka 4-6 cm
- 12 szt. w opakowaniu

382.

Kora brzozowa - płaty 15 x
15 cm 8 szt./op.

383.

Brzoza zwój 120cm/15

384.

Wianek ze słomy 20 / 3 cm Podkład słomiany - Wianek
słomiany

385.

Siano wiosenne 50g
objętość ok 1,5 litra

- kwadraty kory brzozowej
- wymiary 15x15 cm
- 8 szt. w pakowaniu
- zwój kory brzozowej
o wymiarach: 120/15 cm
- wianek ze słomy (podkład
słomiany)
- średnica wianka 20 cm
- grubość 3 cm
- suszona trawa
- 50 g w opakowaniu ok. 1,5 l

386.

Perełki białe średnica 6 mm
50g

387.

Perełki ecri średnica 6 mm
50g

388.

Perełki czerwone średnica 6
mm 50g

389.

Perełki srebrne średnica 6
mm 50g

- perełki z dziurką
- kolor biały, perłowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6 mm
- perełki z dziurką
- kolor ecri, perłowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6 mm
-perełki z dziurką
- kolor czerwony, perłowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6 mm
-perełki z dziurką
- kolor srebrny
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6 mm
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390.

Perełki zielone średnica 6
mm 50g

391.

Perełki złote średnica 6 mm
50g

392.

Diamenty akrylowe okrągłe
z otworem 24/op zielone

393.

Diamenty akrylowe okrągłe
z otworem 24/op żółte

394.

Diamenty akrylowe okrągłe
z otworem 24/op czerwo

395.

Diamenty akrylowe okrągłe
z otworem 24/op niebieskie

396.

Perełki 50g średnica 12 mm
– różowe

397.

Perełki 50g średnica 12 mm
– jasnoniebieskie

398.

Perełki 50g średnica 12 mm
– bordowe

-perełki z dziurką
- kolor zielony
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6mm
-perełki z dziurką
- kolor złoty
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie zawiera około 300 sztuk o wielkości 6 mm
- diamenty akrylowe perełki okrągłe z otworem
- wielkość korala 14 mm
- kolor zielony
- 24 szt. w opakowaniu
- diamenty akrylowe perełki okrągłe z otworem
- wielkość korala 14 mm
- kolor żółte
- 24 szt. w opakowaniu
- diamenty akrylowe perełki okrągłe z otworem
- wielkość korala 14 mm
- kolor czerwony
- 24 szt. w opakowaniu
- diamenty akrylowe perełki okrągłe z otworem
- wielkość korala 14 mm
- kolor niebieski
- 24 szt. w opakowaniu
- perełki z dziurką
- kolor różowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie 50 g zawiera około 60 sztuk o wielkości 12 mm
- perełki z dziurką
- kolor jasnoniebieski
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie 50 g zawiera około 60 sztuk o wielkości 12 mm
- perełki z dziurką
- kolor bordowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie 50 g zawiera około 60 sztuk o wielkości 12 mm
74

399.

Perełki 50g średnica 12 mm
– pomarańczowe

400.

Świece 4szt/op.
45mm/90mm złote

401.

Świece 4szt/op.
45mm/90mm srebrne

402.

Świece 4szt/op.
45mm/90mm czerwone

403.

Świece 4szt/op.
45mm/90mm ecri

404.

Świece 4szt/op.
45mm/90mm białe

405.

Porosty czarno-białe 2 kg

406.

Szary mech hiszpański
(Tilancja suszona )

- perełki z dziurką
- kolor pomarańczowy
- materiał: tworzywo sztuczne
- opakowanie 50 g zawiera około 60 sztuk o wielkości 12 mm
- średnica 45 mm
- h 90 mm
- kształt – walec
- kolor złoty
- w opakowaniu 4 szt.
- średnica 45 mm
- h 90 mm
- kształt – walec
- kolor srebrny
- w opakowaniu 4 szt.
- średnica 45 mm
- h 90 mm
- kształt – walec
- kolor czerwony
- w opakowaniu 4 szt.
- średnica 45 mm
- h 90 mm
- kształt – walec
- kolor ecri
- w opakowaniu 4 szt.
- średnica 45 mm
- h 90 mm
- kształt – walec
- kolor biały
- w opakowaniu 4 szt.
- suszone porosty koloru naturalnego (czarno-białego)
- opakowanie 2 kg
- mech suszony
- kolor naturalny szary
- paczka 150 g suszu
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407.

Farba dekoracyjna w
aerozolu do suszu srebrna

408.

Farba dekoracyjna w
aerozolu do suszu biała

409.

Farba dekoracyjna w
aerozolu do suszu złota

410.

Lichen moss 1kg

411.

Papier dekoracyjny
25cmx20m oliwkowociemny

412.

Papier dekoracyjny 25 cm x
20 m bordowy

413.

Papier dekoracyjny 25 cm x
20 m czerwony

414.

Papier dekoracyjny 25 cm x
20 m amarantowy

415.

Papier dekoracyjny 25cm x
20 m pomarańczowy

- uniwersalna farba w sprayu (jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw
sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
- pojemność opakowania 400 ml
- kolor srebrny
- uniwersalna farba w sprayu (jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw
sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
- pojemność opakowania 400 ml
- kolor biały
- uniwersalna farba w sprayu (jako farby zewnętrzne i wewnętrzne do malowania przedmiotów metalowych, z tworzyw
sztucznych, gipsu, tynku, blach karoserii, rowerów, drewna, mebli itp.)
- pojemność opakowania 400 ml
- kolor złoty
- mech
- kolor naturalny
- opakowanie 1 kg
- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor oliwkowociemny
- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor bordowy
- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor czerwony
- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor amarantowy
- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor pomarańczowy
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416.

Papier dekoracyjny 25 cm x
20 m zielony jasny

417.

Szary papier w arkuszach

418.

Pudło plastikowe,
przeźroczyste z pokrywką
78x56x43 cm/130 l

419.

Pudło plastikowe,
przeźroczyste z pokrywką
56x39x28 cm/45 l

420.

Pudło plastikowe,
przeźroczyste z pokrywką
39x28x28 cm/22 l

421.

Pudło plastikowe,
przeźroczyste z pokrywką
39x28x14 cm/11 l

422.

Wkład na przegródki do
pudełek plastikowych
11/22l
Wazon/skrzynka

423.

- papier dekoracyjny w rolce
- długość 20 m
- szerokość 25 cm
- kolor jasnozielony
- gramatura: 70g/m2
- wymiary: 1050x1260mm
- kolor: brązowy
- jednostka sprzedaży: 1 kg - około 10-11 arkuszy
- pudło plastikowe przeźroczyste
białe z pokrywką,
- pojemność 130l
- wymiary pudła 78x56x43 cm
- cena za sztukę z pokrywką
- pudło plastikowe przeźroczyste
białe z pokrywką,
- pojemność 45l
- wymiary pudła 56x39x28cm
- cena za sztukę z pokrywką
- pudło plastikowe przeźroczyste
białe z pokrywką,
- pojemność 22l
- wymiary pudła 39x28x28
- cena za sztukę z pokrywką
- pudło plastikowe przeźroczyste
białe z pokrywką,
- pojemność 11l
- wymiary pudła 39x28x14
- cena za sztukę z pokrywką
- wkład przeźroczysty biały
plastikowy z rączką
- pasuje do pudeł 11 i 22 l.
- długość 34 cm
- szerokość 13
- wysokość 8 cm
- blacha ocynk
- cena za dwie sztuki
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424.

BLADET, wazon szkło 30 cm

- wazon szklany w kształcie walca
- wysokość - 30 cm
- średnica - 18 cm

425.

Kosz do segregowania
odpadów nie gorszy niż typu
Sortera 37 l,

426.

Kosz do segregowania
odpadów nie gorszy niż typu
Sortiera 60 l,

427.

Rękawiczki ogrodowe,
czerwony kryddnejlika,

428.

Spryskiwacz

- pojemnik z ruchomą pokrywką
- materiał: tworzywo
- kolor biały
polipropylenowe
- szerokość: 39 cm
- głębokość: 55 cm
- wysokość: 28 cm
- pojemność: 37 l
- pojemnik z ruchomą pokrywką
- materiał: tworzywo
polipropylenowe
- kolor biały
- szerokość: 39 cm
- głębokość: 55 cm
- wysokość: 28 cm
- pojemność: 60 l
- rękawice robocze dziane,
powlekane nitrylem zakończone
ściągaczem
- różne kolory
- rozmiar uniwersalny
- rękawice posiadają znak CE.
- spryskiwacz z atomizerem
uniwersalny,
- wykonany z tworzywa
sztucznego,
- z atomizerem w kolorze żółtym,
niebieskim, zielonym,
czerwonym
- z podziałką w mililitrach i litrach
- pojemność 1l
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429.

Konewka czarna

430.

Konewka biała

431.

Zestaw ogrodowy

432.

Donica, do wewnątrz/na
zewnątrz, nie gorszy niż
typu SOCKER ocynk

433.

Pojemnik na kwiaty PP3
18śr17wys 3l

Lp.
434.

Nazwa produktu
Tacka/pojemnik na sztućce,
połysk biały

435.

Uchwyt na przyprawy,

- pojemność5 l
- wysokość 26,5 cm
- szerokość 58 cm
- głębokość 12,3 cm
- kolor czarny
- zdejmowane sitko
- do kwiatów doniczkowych
- materiał: przetworzony plastik PP
- pojemność 1.2 l
- bez sitka
- w komplecie: grabki, łopatka oraz łopatka wąska
- narzędzia wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego.
- na łopatkach znajduje się trwale naniesiona skala,
- praktyczna torba ułatwia przechowywanie i transport.
- materiał: części główne: stal
galwanizowana, uchwyt: stal
nierdzewna, lity buk, olej
- pojemność 4,5 l
-18cm średnica górna
-14cm średnica dolna
-17cm wysokość
-pojemność 3l
- materiał polipropylen
- kolor czarny
Podsumowanie

Opis
- pojemnik na sztućce
- materiał: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), guma syntetyczna
- szerokość: 32 cm
- obudowa, szerokość: 40 cm
- głębokość: 50 cm
- wysokość: 5,4 cm
- kolor biały połysk
uchwyt na przyprawy
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połysk biały

436.

Pudełko, połysk, białe nie
gorszy niż typu VARERA

437.

Pojemnik na przyprawy nie
gorszy niż typu DROPPAR/2
szt

438.

439.

- zaokrąglone narożniki
- materiał: tworzywo ABS
(kopolimery akrylonitrylu,
butadienu i styrenu), guma
syntetyczna
- szerokość: 20 cm
- głębokość: 50 cm
- wysokość: 5.4 cm
- kolor biały połysk
- pudełko o zaokrąglonych narożnikach
- materiał: tworzywo ABS (kopolimery akrylonitrylu, butadienu i styrenu), guma syntetyczna
- szerokość: 10 cm
- głębokość: 12 cm
- kolor biały połysk

- słoik: szkło
- pokrywka: stal nierdzewna,
tworzywo polietylenowe
- można zmywać w zmywarce.
- wysokość: 9 cm
- średnica: 5 cm
- pojemność: 9 cl
- ilość w opakowaniu: 2 szt.
Pojemnik na suchą żywność, - słoik: poliester, kolor: biały połysk
nie gorszy niż typu
- pokrywka: tworzywo PET (politereftalan etylenowy), guma syntetyczna, kolor: przeźroczysty biały
- można zmywać w zmywarce.
TILLSLUTA,22x15x6
- długość: 22 cm
- szerokość: 15 cm
- wysokość: 6 cm
- pojemność: 1 l
Pojemnik na suchą żywność, - słoik: poliester, kolor: biały połysk
nie gorszy niż
- pokrywka: tworzywo PET
typuTILLSLUTA,23x15x12,
(politereftalan etylenowy), guma
syntetyczna, kolor:
przeźroczysty biały
- można zmywać w zmywarce.
- długość: 23 cm
- szerokość: 15 cm
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440.

Gąbka, szarobiały,

441.

Ściereczka do naczyń

442.

Pojemnik na sztućce z
podstawką

443.

Fartuch kuchenny szary

444.

Dozownik mydła płynnego,
szkło bezbarwne

445.

Ścierka, biały, zielony
Elly,/4szt

- wysokość: 12 cm
- pojemność: 2,5 l
- materiał: górna część: 50% poliester, 50% nylon, środkowa część: tworzywo poliuretanowe, niższa część: 80%
wiskoza/sztuczny jedwab, 20% polipropylen
- długość: 11 cm
- szerokość: 7 cm
- ilość w opakowaniu: 3 szt.
- materiał: włókna celulozy i bawełny
- dugość: 20 cm
- szerokość: 17 cm
- ścierka do naczyń ma wysoką chłonność, więc można ją stosować do wycierania wszystkich rodzajów powierzchni bez
ich zarysowania, na przykład stołów i blatów kuchennych.
- zacisk oczkowy umożliwia wygodne zawieszenie ścierki, kiedy nie jest używana.
- ilość w opakowaniu: 4 szt.
- materiał: stal nierdzewna
- wysokość: 18 cm
- średnica: 12 cm
- z podtawką z tworzywa
polipropylenowego (wysokość:
1.7 cm, średnica: 13 cm)
- materiał 100% bawełna
- pasek przy szyi można
regulować.
- praktyczna kieszeń na
przechowywanie drobiazgów.
- kolory nie blakną w praniu dzięki
bawełnie z przędzy barwionej.
- można prać w 60 stopniach
- długość: 100 cm
- dozownik mydła w płynie: szkło,
lakier poliestrowy
- pompa detergentowa: stal
nierdzewna
- wysokość: 16.5 cm
- pojemność: 320 ml
- 100 % bawełna
- można prać w 60 stopniach
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446.

Świecznik Kwadrat 3 (13,5
cm ),

447.

Świecznik Kwadrat 4 (19 cm),

448.

Zszywacz do kartek

449.

Markery do tablic
suchościeralnych

450.

Magnesy do
tablicy/opakowanie

- z zawieszką
- długość: 65 cm
- szerokość: 50 cm
- ilość w opakowaniu: 4 szt.
- ceramika szkliwiona,
- nieprzepuszczalna dla wody,
- kolor biały
- średnica 135 mm
-wysokość 20 mm
- ceramika szkliwiona,
- nieprzepuszczalna dla wody,
- kolor biały
- średnica 190 mm
-wysokość 30 mm
- obudowa z plastiku,
- części mechaniczne z metalu;
- antypoślizgowa plastikowa podstawka zabezpiecza przed rysowaniem mebli;
- zszywanie otwarte i zamknięte - łatwe do zmiany poprzez przekręcenie metalowej stopki;
- zszywa do 25 kartek;
- na zszywki 24/6 i 26/6
- kolor zielony
- zestaw markerów do tablic suchościeralnych.
- markery wyposażone są w okrągłą, fibrową końcówkę piszącą.
- tusz łatwo wymazywalny z tablicy.
- długość linii pisania 250m.
- grubość linii 2-4mm (w zależności od nacisku).
- kolory tuszu czarny, czerwony, niebieski, zielony.
- w opakowaniu gąbka do ścierania
- rodzaj końcówki: okrągła
- szerokość linii: 2-4mm
- kolor: czerwony, niebieski, zielony, czarny
- cztery matowe kolory: czerwony,
żółty, niebieski, zielony, po 10
sztuk z każdego koloru)
- srednica magnesu 3 cm.
- w oprawie pcv
- grubość 5 mm.
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- 40 sztuk w opakowaniu

451.

Zszywki do zszywacza/op

452.

Płytka podłogowa

453.

Kafelki ścienne wokół zlewu

454.

Mata antypoślizgowa

- pudełko cynkowanych zszywek 24/6.
- max. grubość zszywanego pliku:
3,0 mm.
- max. ilość zszywanych kartek:
30 arkuszy
- płytki o wymiarach 30x30
- grubość płytek 0,86 cm
- powierzchnia strukturalna
- kolor jasny szary
- antypoślizgowość R11
- odporność chemiczna ULA,UHA
- odporne na plamienie
- odporność na działanie środków
domowego użytku UA
- odporność na ścieranie wgłębne ~135 mm3
- nasiąkliwość wodna < 0,1 %
- pastelowy biały mat (RAL K7/9003)
- rozmiar 200x200mm
- grubość 6,5 mm
- powierzchnia matowa
- ilość sztuk w kartonie 25
- mrozoodporność nie
- ilość w kartonie 1m²
- waga kartonu 11,45
- zastosowanie: wewnątrz
- materał: naturalny+syntetyczny
kauczuk, warstwa tekstylna ułatwiająca
przyklejenie
- nie zawiera PCV, formaldehydu ani
plastyfikatora
- grubość 0,4 cm
- kolor czarny
- wymiary :123x 80 cm
- w wałku cena za mb
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455.

Lustro/obrazy

456.

Oprawy halogenowe do
oświetlenia stołów
/lampy ledowe na systemie
linkowym

- zawartość zestawu: 1 wiszący szablon, 2 obrazy 37x28 cm, 1 obraz 78x30 cm i 1 obraz 57x36 cm.
- obrazy: autorstwa: Jo Whitworth, Lupen Grainne, Irene Barbiero.
- dołączone szablony i skoordynowane motywy pozwalają w łatwy sposób stworzyć spersonalizowany kolaż na ścianę.
- materiał: części główne: 100% poliester, rama wewnętrzna: Płyta pilśniowa
- szerokość: 84 cm
- wysokość: 124.5 cm
- długość 5 metrów sprawia, że ten system linkowy w optymalny sposób oświetli także duże pomieszczenia. Na
podwójnych szynach linkowych osadzono łącznie 5 atrakcyjnych reflektorów w kolorze chromu. Każdy reflektor można
indywidualnie przekręcać i ustawiać- kabel napięciowy 1 mm²
- materiał metal
- kolor chrom
- długość linek 1000m, długość systemu 500m
- oprawa GU5.3 / MR16
- żarówki 5x35 W
- napięcie robocze 230 V
- napięcie sieciowe 12 V
- stopień ochrony IP20
- klasa ochronności II
- klasa efektywności energetycznej
A ++
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