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A
1 1717 AMFORA	  LUSTRZANA	  SILVER	  MAŁA CERAMIKA	  LUSTRZANA 19	  cm	  ø -‐ -‐ 23	  cm 2	  szt. 30,00	  zł 150,00	  zł 3,00	  zł

2 1719 AMFORA	  LUSTRZANA	  SILVER	  ŚREDNIA CERAMIKA	  LUSTRZANA 16	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 4	  szt. 40,00	  zł 250,00	  zł 4,00	  zł

3 1705 AMFORA	  LUSTRZANA	  SILVER	  DUŻA CERAMIKA	  LUSTRZANA 25	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 1	  szt. 60,00	  zł 310,00	  zł 5,00	  zł

4 1710 AMFORA	  ANTYCZNA GIPS 19cm	  x	  19cm	  podstawa 23	  cm 23	  cm 30	  cm 2	  szt. 45,00	  zł 350,00	  zł 3,00	  zł

5 1713 ANTYCZNA	  KOLUMNA GIPS 37	  cm	  ø 40	  cm 40	  cm 84	  cm 2	  szt. 60,00	  zł 240,00	  zł 5,00	  zł

B
6 1306 BUTELKI	  ZŁOTE	  ZESTAW	  30	  szt. SZKŁO 9	  cm	  ø -‐ -‐ -‐ 30	  szt. 120,00	  zł 400,00	  zł 5,00	  zł

C
7 863 CANDY	  BAR_Patera	  srebrna	  3-‐piętrowa	   Szkło	  bezbarwne	  i	  chrom 33	  cm 33	  cm 75	  cm 1	  szt.	   95,00	  zł 490,00	  zł 15,00	  zł

8 449 CANDY	  BAR_PATERA	  CERAMICZNA	  MAŁA ceramika	  biała 19	  cm	  ø -‐ -‐ 9	  cm 3	  szt. 15,00	  zł 45,00	  zł 3,00	  zł

9 453 CANDY	  BAR	  _PATERA	  CERAMICZNA	  DUŻA ceramika	  biała 28	  cm	  ø -‐ -‐ 10	  cm 2	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

10 1939 CANDY	  BAR_PATERA	  CERAMICZNA	  DUŻA	  XL ceramika	  biała 33	  cm	  ø -‐ -‐ 14	  cm 2	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

11 CANDY	  BAR_PATERA	  Z	  PRZYKRYWKĄ	  przeźroczysta	   SZKŁO	  BEZBARWNE 25	  cm	  ø -‐ -‐ 16	  cm 2	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

12 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery_na	  nóżce	   SZKŁO	  BEZBARWNE 16	  cm	  ø -‐ -‐ 22	  cm 2	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

13 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery_na	  nóżce	   SZKŁO	  BEZBARWNE 11	  cm	  ø -‐ -‐ 31	  cm 2	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

14 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery	   SZKŁO	  BEZBARWNE 19	  cm	  ø -‐ -‐ 20	  cm 2	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

15 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery	   SZKŁO	  BEZBARWNE 12	  cm	  ø -‐ -‐ 23	  cm 1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

16 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery	   SZKŁO	  BEZBARWNE 13	  cm	  ø -‐ -‐ 23	  cm	   1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

17 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery SZKŁO	  BEZBARWNE 15	  cm	  ø -‐ -‐ 27	  cm 1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

18 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery SZKŁO	  BEZBARWNE 14	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

19 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery SZKŁO	  BEZBARWNE 13	  cm	  ø -‐ -‐ 32	  cm 1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

20 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery SZKŁO	  BEZBARWNE 20	  cm	  ø -‐ -‐ 32	  cm 2	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

21 CANDY	  BAR_NACZYNIA	  SZKLANE_Bomboniery SZKŁO	  BEZBARWNE 19	  cm	  ø -‐ -‐ 41	  cm 1	  szt.	   20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

22 1941 CANDY_BAR_Podest	  na	  cake	  pops	  na	  49	  szt.	  _BIAŁY masa	  cukrowa	  angielska -‐ 36	  cm	   36	  cm 8,5	  cm 1	  szt.	   45,00	  zł 200	  zł 10,00	  zł

23 904 CANDY	  BAR_KOMODA	  BIAŁA	  ZE	  SZTUKATERIĄ	  OZDOBNĄ	  (z	  
kołami)

Drewno	  białe -‐ 85	  cm 125	  cm 94	  cm 2	  szt. 250,00	  zł 1	  200,00	  zł 10,00	  zł

24 1721 CHOINKA	  SZTUCZNA	  ZIELONA	  ZE	  STOJAKIEM Tworzywo	  sztuczne -‐ -‐ -‐ 150	  cm 4	  szt. 85,00	  zł 250,00	  zł x

D
25 DRZEWKO	  DEKORACYJNE	  KRYSZTAŁOWE	  BIAŁE TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 16	  cm 16	  cm -‐ 12	  szt. 55,00	  zł 300,00	  zł x

26 E DRZEWKA	  KRYSZTAŁOWE	  -‐	  OSŁONKA	  NA	  DONICZKĘ TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 16	  cm 16	  cm -‐ 4	  szt. 5,00	  zł 350,00	  zł x

27 1021 DRZEWO	  SZTUCZNE	  EVENTOWE	  RUDY	  KLON TWORZYWO	  SZTUCZNE 45	  cm	  	  ø 29	  x	  29	  cm -‐ 250	  cm 10	  szt. 90,00	  zł 400,00	  zł 50,00	  zł

28 F 767 DONICE	  	  BIAŁE	  METALOWE	  KWADRATOWE METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO	  BIAŁY -‐ 30	  cm 30	  cm 75	  cm 3	  szt. 80,00	  zł 420,00	  zł 30,00	  zł

29 G 1909 DONICE	  	  KREMOWE	  GIGANT WŁÓKNO	  SZKLANE zewn.	  62	  cm	  ø wew.	  46	  cm	  ø -‐ 123	  cm 4	  szt. 110,00	  zł 650,00	  zł 30,00	  zł

30 748 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  1m	  dł.	  10	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 10m -‐ 10	  szt. 160,00	  zł x x

31 758 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  1m	  dł.	  15	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 15m -‐ 10	  szt. 240,00	  zł x x

32 1729 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  1m	  dł.	  20	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 20m -‐ 10	  szt. 300,00	  zł x x

33 1731 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  1m	  dł.	  25	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 25m -‐ 10	  szt. 360,00	  zł x x

34 1732 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  1m	  dł.	  30	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 30m -‐ 10	  szt. 430,00	  zł x x

35 1733 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  2m	  dł.	  10	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 10m -‐ 10	  szt. 320,00	  zł x x

36 1734 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  2m	  dł.	  15	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 15m -‐ 10	  szt. 430,00	  zł x x

37 1735 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  2m	  dł.	  20	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 20m -‐ 10	  szt. 590,00	  zł x x

38 1736 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  2m	  dł.	  25	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 25m -‐ 10	  szt. 700,00	  zł x x

39 1737 DYWAN	  BIAŁY	  szer.	  2m	  dł.	  30	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 30m -‐ 10	  szt. 840,00	  zł x x
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40 760 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  1m	  dł.	  10	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 10m -‐ 10	  szt. 160,00	  zł x x

41 764 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  1m	  dł.	  15	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE ` 100	  cm 15m ` 10	  szt. 240,00	  zł x x

42 1740 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  1m	  dł.	  20	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 20m -‐ 10	  szt. 300,00	  zł x x

43 1742 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  1m	  dł.	  25	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 25m -‐ 10	  szt. 360,00	  zł x x

44 1745 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  1m	  dł.	  30	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 100	  cm 30m -‐ 10	  szt. 430,00	  zł x x

45 1747 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  2m	  dł.	  10	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 10m -‐ 10	  szt. 320,00	  zł x x

46 1749 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  2m	  dł.	  15	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 15m -‐ 10	  szt. 430,00	  zł x x

47 1751 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  2m	  dł.	  25	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 20m -‐ 10	  szt. 590,00	  zł x x

48 1753 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  2m	  dł.	  20	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 25m -‐ 10	  szt. 700,00	  zł x x

49 1755 DYWAN	  CZERWONY	  szer.	  2m	  dł.	  30	  m WŁÓKNO	  SYNTETYCZNE -‐ 200	  cm 30m -‐ 10	  szt. 840,00	  zł x x

H
50 I,J 1757 HUŚTAWKA	  DO	  TORTU DREWNO	  	   100	  cm	  ø 	  wew.	  	  62	  cm	  ø -‐ 26	  cm 1	  szt. 200,00	  zł 700,00	  zł 20,00	  zł

K
51 466 KULA	  Z	  KWIATÓW	  SZTUCZNYCH	  -‐	  MAŁA HORTENSJA	  I	  PEONIA	  KOLOR	  ECRU	   35	  cm	  	  ø -‐ -‐ -‐ 15	  szt. 35,00	  zł 150,00	  zł 10,00	  zł

52 468 KULA	  Z	  KWIATÓW	  SZTUCZNYCH	  ŚREDNIA	  ECRU RÓŻE	  I	  PEONIE	  I	  HORTENSJE 45	  cm	  	  ø -‐ -‐ -‐ 16	  szt. 45,00	  zł 150,00	  zł 10,00	  zł

53 476 KULA	  Z	  KWIATÓW	  SZTUCZNYCH	  DUŻA	  ECRU RÓŻE	  I	  PEONIE	  I	  HORTENSJE 55	  cm	  	  Ø -‐ -‐ -‐ 2	  szt. 55,00	  zł 230,00	  zł 10,00	  zł

54 455 KULA	  Z	  KWIATÓW	  SZTUCZNYCH	   STORCZYK	  CYMBIDIUM 25	  cm	  ø -‐ -‐ -‐ 14	  szt. 35,00	  zł 110,00	  zł 10,00	  zł

55 478 KULA	  Z	  BUKSZPANU BUKSZPAN	  ZIELONY 45	  cm	  ø -‐ -‐ -‐ 16	  szt. 45,00	  zł 140,00	  zł 10,00	  zł

56 1765 KLATKA	  DLA	  PTAKÓW METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ECRU 26	  cm	  ø -‐ -‐ 45	  cm 1	  szt. 26,00	  zł 100,00	  zł 5,00	  zł

57 1770 KLATKA	  DLA	  PTAKÓW METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ECRU 20	  cm	  ø -‐ -‐ 35	  cm 1	  szt. 22,00	  zł 90,00	  zł 5,00	  zł

58 1772 KLATKA	  DLA	  PTAKÓW METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ECRU 14	  cm	  ø -‐ -‐ 22	  cm 1	  szt. 15,00	  zł 80,00	  zł 5,00	  zł

59 1774 KLATKA	  DLA	  PTAKÓW METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ECRU 10	  cm	  ø -‐ -‐ 15	  cm 1	  szt. 9,00	  zł 70,00	  zł 5,00	  zł

60 900 KRZESŁO	  CHIAVIARI	  ZŁOTE	  +	  Siedzisko	  ecru	  stóra	  ECO METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ZŁOTY	   -‐ 40	  cm 42	  cm 95	  cm 200	  szt. 25,00	  zł 250,00	  zł 3,00	  zł

61 1282 KRZESŁO	  CHIAVIARI	  ZŁOTE	  z	  BIAŁYM	  TIULEM	  -‐	  4	  szt. METAL	  EMALIOWANY	  -‐	  KOLOR	  ZŁOTY	   -‐ 40	  cm 42	  cm 95	  cm 4	  szt. 500,00	  zł 1	  000,00	  zł 50,00	  zł

62 1762 KRZESŁO	  GHOST PRZEŹROCZYSTE	  TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 51	  cm 43	  cm 92	  cm 200	  szt. 19,00	  zł 250,00	  zł 5,00	  zł

63 1265 KRZESŁO	  NAPOLEON BIAŁE	  TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 45	  cm 45	  cm 92	  cm 200	  szt. 20,00	  zł 180,00	  zł 3,00	  zł

64 1263 KRZESŁO	  DREWNIANE	  PLENEROWE	  BIAŁE	  (SKŁADANE) DREWNO	  BIAŁE	   -‐ 44	  cm	  x	  44	  cm złożone	  90	  cm 78	  cm 200	  szt. 18,00	  zł 120,00	  zł 3,00	  zł

65 1277 KRZESŁO	  LUDWIK	  XVI	  -‐	  zestaw	  4	  szt. BIAŁE	  DREWNO	  SZARA	  TAPICERKA -‐ 45	  cm	   45	  cm 92	  cm 6	  szt. 600,00	  zł 600,00	  zł 20,00	  zł

66 1280 KRZESŁO	  LUDWIK	  XVI	  -‐	  4	  szt. BIAŁE	  DREWNO	  SZARA	  TAPICERKA -‐ 45	  cm	   45	  cm 92	  cm 1	  szt. 150,00	  zł 600,00	  zł 20,00	  zł

67 1325 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  PRZYPINKA	  DO	  ŁAWKI	  Z	  HORTENSJI	  ECRU HORTENSJA	  ECRU 20	  cm	  ø -‐ -‐ -‐ 38	  szt. 10,00	  zł 30,00	  zł 10,00	  zł

68 2022 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  PEONIA	  BIAŁA tkanina 8	  cm	  ø -‐ -‐ 4	  cm 	  720	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 1,00	  zł

69 2025 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  PEONIA	  ECRU/	  KREM tkanina 8	  cm	  ø -‐ -‐ 4	  cm 164	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 1,00	  zł

70 	  2029 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  PEONIA	  JASNY	  RÓŻ tkanina 8	  cm	  ø -‐ -‐ 4	  cm 168	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 1,00	  zł

71 2033 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  PEONIA	  CIEMNY	  RÓŻ tkanina 8	  cm	  ø -‐ -‐ 4	  cm 240	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 1,00	  zł

72 2036 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  HORTENSJA	  BIAŁA tkanina 10	  cm	  ø -‐ -‐ 6	  cm 378	  szt. 3,00	  zł 15,00	  zł 2,00	  zł

73 2040 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  RÓŻA tkanina 6	  cm	  ø -‐ -‐ 6	  cm 28	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 1,00	  zł

74 2000 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  WISTERIA	  KRÓTKA	  (3	  gałęzie	  30	  cm) tkanina 6	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 500	  szt. 7,00	  zł 19,00	  zł 3,00	  zł

75 2007 KWIAT	  SZTUCZNY	  -‐	  WISTERIA	  DŁUGA	  (	  2	  gałęzie	  80	  cm	  i	  40	  cm) tkanina 10	  cm	  ø -‐ 40	  cm 80	  cm 168	  szt. 9,50	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

76 2043 KWIAT	  SZTUCZNY	  STORCZYK	  PHALENOPSIS	  BIAŁY TKANINA	  BIAŁA	   8	  cm	  ø -‐ 25	  cm 75	  cm 162	  szt. 5,00	  zł 16,00	  zł 2,00	  zł

77 2050 KWIAT	  SZTUCZNY	  STORCZYK	  PHALENOPSIS	  BIAŁY	  -‐	  BIG TKANINA	  BIAŁA	   10	  cm	  ø -‐ 58	  cm 100	  cm 12	  szt. 7,00	  zł 22,00	  zł 2,00	  zł

L
78 1795 LUSTRO	  KRYSZTAŁOWE	  DUŻE	  na	  TABLICĘ	  USADZENIA	  GOŚCI LUSTRO	  KRYSZTAŁOWE	   wym.	  Druku	  142x62 80	  cm -‐ 160	  cm 1	  szt. 600,00	  zł 1	  950,00	  zł 30,00	  zł

79 LUSTRO	  OKRĄGŁE	  DUŻE SZKŁO	  LUSTRZANE 41,5	  cm	  ø -‐ -‐ 1	  cm 25	  szt. 18,00	  zł 54,00	  zł 3,00	  zł

80 LUSTRO	  OKRĄGŁE	  DUŻE SZKŁO	  LUSTRZANE 40	  cm	  ø -‐ -‐ 1	  cm 3	  szt. 18,00	  zł 54,00	  zł 3,00	  zł

81 1798 LUSTRO	  OKRĄGŁE	  MAŁE SZKŁO	  LUSTRZANE 12,5	  cm	  ø -‐ -‐ 1	  cm 5	  szt. 5,00	  zł 15,00	  zł 1,00	  zł

82 1801 LUSTRO	  KWADRAT	  MAŁY SZKŁO	  LUSTRZANE -‐ 20	  cm 20	  cm -‐ 30	  szt. 4,00	  zł 12,00	  zł 1,00	  zł

83 666 LUSTRO	  FALOWANE	  DŁUGIE SZKŁO	  LUSTRZANE -‐ 18	  cm -‐ 160	  cm 4	  szt. 30,00	  zł 90,00	  zł 5,00	  zł

84 659 LUSTRO	  PROSTOKĄTNE	  W	  ZŁOTEJ	  RAMIE DREWNO	  I	  SZKŁO wym.	  Druku	  76x56 90	  cm -‐ 72	  cm 4	  szt. 90,00	  zł 310,00	  zł 10,00	  zł

85 653 LUSTRO	  PROSTOKĄTNE	  W	  SREBRNEJ	  RAMIE DREWNO	  I	  SZKŁO wym.	  Druku	  74x58 90	  cm -‐ 70	  cm 2	  szt. 90,00	  zł 310,00	  zł 10,00	  zł

86 1804 LUSTRO	  BIAŁA	  RAMA DREWNO	  I	  SZKŁO -‐ 80	  cm -‐ 60	  cm 1	  szt. 80,00	  zł 290,00	  zł 10,00	  zł

87 2245 LUSTRO	  BIAŁA	  RAMA	  ORNAMENTY	  DUŻE DREWNO	  I	  SZKŁO -‐ rob.	  58,5	  cm	  x	  
98	  cm

79	  cm 118	  cm 1	  szt. 130,00	  zł 450,00	  zł 15,00	  zł

88 1441 LUSTRO	  ROBOCZE	  DO	  RAMY	  Z	  KWIATÓW	  ŻYWYCH/	  szare drewniana	  rama	  8,5	  cm -‐ 49	  cm	   69	  cm 1	  szt. x x x

89 X LUSTRO	  ROBOCZE	  DO	  RAMY	  Z	  KWIATÓW	  ŻYWYCH/	  białe drewniana	  rama	  5	  cm -‐ 80	  cm	   60	  cm 1	  szt. x x x

3	  w	  1	   -‐ 20	  cm 20	  cm 46	  cm 6	  zestawów 150	  zł/	  zestaw 380	  zł	  /	  zestaw 25	  zł	  /szt.

649

LUSTRA/	  TABLICE	  USADZENIA	  GOŚCI:

LATARNIA	  BIAŁA	  AŻUROWA	  /	  ZESTAW90 410



3	  w	  1	   -‐ 26	  cm 26	  cm 63	  cm 6	  zestawów 150	  zł/	  zestaw 380	  zł	  /	  zestaw 25	  zł	  /szt.

3	  w	  1	   -‐ 32	  cm 32	  cm 85	  cm 6	  zestawów 150	  zł/	  zestaw 380	  zł	  /	  zestaw 25	  zł	  /szt.

4	  w1	   -‐ 23	  cm 23	  cm 71	  cm 7	  szt 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

4	  w1	   -‐ 19	  cm 19	  cm 55	  cm 7	  szt	   190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

4	  w1	   -‐ 15	  cm 15	  cm 38	  cm 6	  szt. 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

4	  w1	   -‐ 10	  cm 10	  cm 25	  cm 7	  szt. 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

3	  w	  1	   -‐ 20	  cm 20	  cm 75	  cm 6	  szt. 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

3	  w	  1	   -‐ 16	  cm 16	  cm 54	  cm 6	  szt. 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

3	  w	  1	   -‐ 12	  cm 12	  cm 38	  cm 6	  szt. 190	  zł/	  zestaw 480	  zł/	  zestaw 25	  zł	  /szt.

93 392 LATARENKA	  MAŁA	  BIAŁA	  wisząca 16	  cm	  ø -‐ -‐ 20	  cm	   16	  szt. 8,00	  zł 27,00	  zł 8,00	  zł

94 1986 LAMPION	  PAPIEROWY	  KULA	  MAŁA PAPIER	  RYŻOWY	   30	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm	  ø 6	  szt 4,00	  zł 10,00	  zł 10,00	  zł

95 1996 LAMPION	  PAPIEROWY	  KULA	  ŚREDNIA PAPIER	  RYŻOWY	   39	  cm	  ø -‐ -‐ 39	  cm	  ø 13	  szt. 6,00	  zł 12,00	  zł 12,00	  zł

96 1998 LAMPION	  PAPIEROWY	  KULA	  DUŻA PAPIER	  RYŻOWY	   45	  cm	  ø -‐ -‐ 45	  cm	  ø 38	  szt. 6,00	  zł 14,00	  zł 14,00	  zł

97 X LAMPION	  PAPIEROWY	  Z	  WAŻKĄ PAPIER	  RYŻOWY	   -‐ 15	  cm 9	  cm 26	  cm 67	  szt. x x x

98 1317 LAMPION	  KRYSZTAŁOWY	  NA	  ŚWIECĘ	  DUZY SZKŁO	  BEZBARWNE	  KARBOWANE 24	  cm	  ø OTWÓR	  12,5cm	  
ø

-‐ 33	  cm 30 20,00	  zł 60,00	  zł 8,00	  zł

99 1320 LAMPION	  KRZYSZTAŁOWY	  NA	  ŚWIECĘ	  MAŁY SZKŁO	  BEZBARWNE	  KARBOWANE 17	  cm	  ø OTWÓR	  8,5cm	  
ø

-‐ 23	  cm 30 15,00	  zł 45,00	  zł 8,00	  zł

100 1807 LAMPION	  /	  KLOSZ	  KOPUŁA	  	  MAŁA SZKŁO	  BEZBARWNE 19	  cm	  ø -‐ -‐ 31	  cm 97	  szt. 16,00	  zł 48,00	  zł 3,00	  zł

101 1811 LAMPION	  /	  KLOSZ	  KOPUŁA	  	  ŚREDNIA SZKŁO	  BEZBARWNE 24	  cm	  ø -‐ -‐ 45	  cm 1	  szt. 17,00	  zł 51,00	  zł 3,00	  zł

102 1813 LAMPION	  /	  KLOSZ	  KOPUŁA	  	  DUŻA SZKŁO	  BEZBARWNE 29	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 2	  szt. 24,00	  zł 72,00	  zł 3,00	  zł

103 Ł	   1815 LIŚĆ	  ZŁOTY	  BROKAT TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 15	  cm 29	  cm -‐ 43	  szt. 3,00	  zł 7,00	  zł 7,00	  zł

104 2248 LIŚĆ	  ZŁOTY	  BROKAT	  IGŁY TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 15	  cm 20	  cm -‐ 15	  szt. 3,00	  zł 7,00	  zł 7,00	  zł

105 M 1820 MUSZLE	  MORSKIE NATURLANE	  MUSZLE 16	  cm	  ø mix	  rozmairów 20	  szt. 40,00	  zł 90,00	  zł x

N
106 741 NAPIS	  LOVE DRWENO	  BIAŁE -‐ 77	  cm 22	  cm 130	  cm 1	  	  zestaw 450	  zł 1	  400	  zł 100,00	  zł

107 1824 NAPIS	  MIŁOŚĆ DRWENO	  BIAŁE -‐ 1	  	  zestaw 700	  zł 2	  000	  zł 100,00	  zł

108 1430 NAPIS	  MR	  &	  MRS	  DUŻY TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 1	  	  zestaw 200	  zł 550	  zł 70,00	  zł

109 1433 NAPIS	  MR	  &	  MRS	  MAŁY	  +	  INICJAŁY DREWNO	  BIAŁE -‐ 7-‐14	  cm 2	  cm 18	  cm 1	  szt. 60	  zł 170	  zł 10,00	  zł

110 1980 NUMERKI	  ZŁOTE	  NA	  PIKU	  -‐	  luzem	  MIX STYRODUR	  W	  ZŁOTYM	  BROKACIE -‐ -‐ -‐ -‐ MIX 2,00	  zł 7,00	  zł 7,00	  zł

O
111 1242 OBRUS	  KORONKOWY	  JASNE	  ECRU KORONKA	  JASNE	  ECRU -‐ 160	  cm 350	  cm -‐ 5	  szt. 160,00	  zł 420,00	  zł 0,00	  zł

112 1234 OBRUS	  KORONKOWY	  JASNE	  ECRU KORONKA	  JASNE	  ECRU -‐ 160	  cm 730	  cm -‐ 1	  szt. 180,00	  zł 540,00	  zł 0,00	  zł

113 1831 OBRUS	  KORONKOWY	  	  JASNE	  ECRU KORONKA	  JASNE	  ECRU -‐ 160	  cm 210	  cm -‐ 1	  szt. 110,00	  zł 330,00	  zł 0,00	  zł

114 1833 OBRUS	  OKRĄGŁY	  BEŻ/LATTE TKANINA	  JASNY	  BEŻ/LATTE 290	  cm -‐ -‐ -‐ 37	  szt. 52,00	  zł 156,00	  zł 0,00	  zł

115 1839 OBRUS	  NA	  STÓŁ	  PREZYDIALNY	  MIĘSISTY	  LEJĄCY	  	  KARMEL KOLOR	  KARMEL -‐ 320	  cm 350	  cm -‐ 1	  szt. 160,00	  zł 480,00	  zł 0,00	  zł

116 891 OBRUS	  CEKINOWY	  ZŁOTY	  NA	  STÓŁ	  PROSTOKĄTNY KOLOR	  ZŁOTO -‐ 270	  cm 210	  cm -‐ 1	  szt. 110,00	  zł 330,00	  zł 40,00	  zł

117 889 OBRUS	  CEKINOWY	  SREBRNY	  NA	  STÓŁ	  PROSTOKĄTNY KOLOR	  ZŁOTO -‐ 270	  cm 210	  cm -‐ 1 110,00	  zł 330,00	  zł 40,00	  zł

118 1843 OBRUS	  NA	  STÓŁ	  PREZYDIALNY	  MIĘSISTY	  LEJĄCY	  KARMEL KOLOR	  KARMEL -‐ 150	  cm 26,7	  m -‐ 1	  szt. 180,00	  zł 540,00	  zł 0,00	  zł

119 OŚWIETLENIE	  LED	  PIXEL	  BAR	  -‐	  256	  RGBW TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 10	  cm	   -‐ 100	  cm 6	  szt. 50,00	  zł 150,00	  zł 0,00	  zł

120 OŚWIETLENIE	  LED	  PIXEL	  BAR	  -‐	  256	  RGBA TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 10	  cm	   -‐ 100	  cm 19	  szt. 50,00	  zł 150,00	  zł 0,00	  zł

121 X OŚWIETLENIE	  LED	  PIXEL	  BAR	  -‐	  KABEL	  ZASILAJĄCY TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ -‐ -‐ 27	  szt. x 30,00	  zł 3,00	  zł

122 X OŚWIETLENIE	  LED	  PIXEL	  BAR	  -‐	  KABEL	  ŁĄCZĄCY TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ -‐ -‐ 11	  szt. x 30,00	  zł 3,00	  zł

123 1472 OŚWIETLENIE	  LED	  Reflektor	  PAR	  64 PAR	  64 20	  cm	  ø -‐ -‐ 27	  cm 8	  szt.	   25,00	  zł 75,00	  zł 3,00	  zł

124 1848 OŚWIETENIE	  LED	  BIAŁE	  ZIMNE	  NA	  KABLU	  PRZEŹROCZYSTYM TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ 12	  m -‐ 3	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

125 1851 OŚWIETENIE	  LED	  BIAŁE	  CIEPŁE	  NA	  KABLU	  PRZEŹROCZYSTYM TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ 12	  m -‐ 3	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

126 1854 OŚWIETENIE	  LED	  BIAŁE	  CIEPŁE	  NA	  KABLU	  ZIELONYM TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ 20	  m -‐ 6	  szt. 25,00	  zł 75,00	  zł 3,00	  zł

127 1857 OŚWIETENIE	  LED	  BIAŁE	  CIEPŁE	  NA	  KABLU	  	  ZIELONYM TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ -‐ 7	  m -‐ 4	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

128 1859 OŚWIETENIE	  LED	  BIAŁE	  CIEPŁE	  NA	  KABLU	  	  ZIELONYM
TWORZYWO	  SZTUCZNE

-‐ -‐ 6	  m -‐ 2	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

129 1861 OŚWIETENIE	  LED	  KURTYNA	  LED	  BIAŁE	  ZIMNE	  NA	  KABLU	  
PRZEŹROCZYSTYM

TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 270	  cm 270	  cm -‐ 2	  szt. 100,00	  zł 300,00	  zł 3,00	  zł

130 2013 OŚWIETLENIE	  LED	  BEZPRZEWODOWE-‐	  PODŚWIETLACZ	  DUŻY TWORZYWO	  SZTUCZNE	  na	  PILOTA	  bateria	  3szt.	  x	  AA	  
1,5	  V

15	  cm	  ø -‐ -‐ 3,5	  cm 1	  szt. 30,00	  zł 90,00	  zł 3,00	  zł

131 2018 OŚWIETLENIE	  LED	  BEZPRZEWODOWE-‐	  PODŚWIETLACZ	  MAŁY TWORZYWO	  SZTUCZNE	  na	  PILOTA	  bateria	  3	  szt.x	  
AAA	  1,5	  V

7	  cm	  ø -‐ -‐ 2,5	  cm 19	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

132 X OŚWIETLENIE	  LED	  BEZPRZEWODOWE-‐	  PILOT	  DO	  PODŚWIETLACZA TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 4	  cm -‐ 9	  cm 18	  szt. x 30,00	  zł 3,00	  zł

133 1865 OŚWIETLENIE	  LED	  	  (12	  LED)	  NA	  BATERIE	  AA	  2	  szt. ŚWIATŁO	  CIEPŁE	  BIAŁE -‐ -‐ 2	  m -‐ 18	  szt. 12,00	  zł 36,00	  zł 3,00	  zł

134 1868 DO	  KOREKTY OŚWIETLENIE	  LED	  40	  MINI	  NA	  BATERIE	  AAA	  2	  szt. ŚWIATŁO	  CIEPŁE	  BIAŁE -‐ -‐ 4	  m 1	  m 38	  szt. 10,00	  zł 30,00	  zł 25,00	  zł

OŚWIETLENIE:

Latarnie	  chrom	  silver	  (srebrne)	  /	  zestaw

Latarnie	  chrom	  copper	  (miedź)/	  zestaw
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P
135 1871 PIEŃKI	  DREWNIANE	  BRZOZOWE BRZOZA 5-‐10	  cm	  ø -‐ 20-‐35	  cm 3	  cm 50	  szt. 6,00	  zł 15,00	  zł 6,00	  zł

136 1874 PIEŃKI	  DREWNA	  /	  PLASTRY	  /	  PODSTAWKA	  DREWNIANA	  
RUSTYKALNA

KLON 23-‐33	  cm	  ø -‐ -‐ 3	  cm 25	  szt. 6,00	  zł 15,00	  zł 6,00	  zł

137 2251 PIERŚCIEŃ	  DO	  DEKORACJI	  SERWETKI	  -‐	  SREBRNY	  Z	  CYRKONIAMI METAL	  NIKLOWANY	  z	  CYRKONIAMI 5	  cm	  ø -‐ -‐ 2	  cm 251	  szt. 4,00	  zł 20,00	  zł 25	  zł	  /szt.

138 987 PIÓRA	  STRUSIE	  DŁUGIE	  -‐	  ZESTAW	  25	  SZT.	  Z	  WAZONEM WAZON	  MLECZNY	  SZKLANY -‐ -‐ -‐ 80	  cm 20	  szt. 170,00	  zł 510,00	  zł 5,00	  zł

139 1009 PIÓRA	  STRUSIE	  DŁUGIE	  -‐	  NATURALNA	  BIEL PIÓRO	  STRUSIA	  NATURALNE -‐ -‐ 40	  cm	  -‐	  60	  cm -‐ 181	  szt. 6,00	  zł 27,00	  zł 27,00	  zł

140 1879 PIÓRA	  STRUSIE	  KRÓTKIE	  -‐	  NATURALNA	  BIEL PIÓRO	  STRUSIA	  NATURALNE -‐ -‐ 20	  cm	  -‐	  40	  cm -‐ 106	  szt. 4,00	  zł 20,00	  zł 20,00	  zł

141 X PIÓRKA	  DROBNE	  DO	  UZUPEŁNIANIA BIAŁE	  	  	   -‐ -‐ -‐ -‐ 1	  op. x x x

142 1886 PŁATKI	  RÓŻ	  SZTUCZNE	  BIAŁE TKANINA	  BIAŁA	  USZTYWNIONA -‐ -‐ -‐ -‐ -‐ 300,00	  zł 600,00	  zł 50,00	  zł

143 POKROWIEC	  NA	  KRZESŁO	  	  KWADRATOWE	  BIAŁY KWADRAT	  MIĘKKIE -‐ -‐ -‐ -‐ 84 6,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

144 POKROWIEC	  NA	  KRZESŁO	  KWADRATOWE	  BIAŁY KWADRAT	  TWARDE -‐ -‐ -‐ -‐ 200 6,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

145 247 POKROWIEC	  NA	  KRZESŁO	  BANKIETOWE	  ZAOKRĄGLONY	  BIAŁY STRECZ	  Z	  KASZMIREM -‐ -‐ -‐ -‐ 157 6,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

146 260 POKROWIEC	  ELASTYCZNY	  NA	  KRZESŁO	  CZARNY STRECH	  ELASTYCZNY -‐ 100	  cm -‐ -‐ 299 6,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

147 249 POKROWIEC	  ELASTYCZNY	  NA	  KRZESŁO	  BIAŁY STRECH	  /	  SPANDEX	  ELASTYCZNY 100	  cm -‐ -‐ 478 6,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

148 1897 POMPKA	  DO	  BALONÓW	  ELEKTRYCZNA	  PROFESJONALNA TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 12	  cm 20	  cm 16	  cm 1	  szt. 50,00	  zł 200,00	  zł x

149 1900 PODUSZECZKA	  NA	  OBRĄCZKI TKANINA	  BIAŁA	  -‐	  ATŁAS -‐ 20	  cm 20	  cm 8	  cm 1	  szt. 10,00	  zł 30,00	  zł 10,00	  zł

150 490 POSTUMENT	  BIAŁY DREWNO	  BIAŁE -‐ 30	  cm	   30	  cm 110	  cm 10	  szt. 70,00	  zł 300,00	  zł 10,00	  zł

151 488 POSTUMENT	  BIAŁY DREWNO	  BIAŁE -‐ 30	  cm	   30	  cm 60	  cm 2	  szt. 60,00	  zł 280,00	  zł 10,00	  zł

152 486 POSTUMENT	  BIAŁY DREWNO	  BIAŁE -‐ 30	  cm	   30	  cm 40	  cm 2	  szt. 40,00	  zł 260,00	  zł 10,00	  zł

153 484 POSTUMENT	  BIAŁY DREWNO	  BIAŁE -‐ 30	  cm	   30	  cm 30	  cm 2	  szt. 30,00	  zł 240,00	  zł 10,00	  zł

154 500 POSTUMENT	  LUSTRZANY	  NISKI DREWNO;	  WYKOŃCZENIE	  LUSTRZANE -‐ 30	  cm	   30	  cm 15	  cm 15	  szt. 30,00	  zł 200,00	  zł 10,00	  zł

155 X POSTUMENT	  -‐	  PLEXI	  DO	  POSTUMENTU	   BEZBARWNA	  PLEXI -‐ 30	  cm	   30	  cm 0,5	  cm 15	  szt. x x 5,00	  zł

156 162 PODTALERZ	  DEKORACYJNY	  ZŁOTY ZŁOTY 33	  cm	  ø 33	  cm -‐ 2	  cm 610	  szt. 4,00	  zł 25,00	  zł 1,50	  zł

157 178 PODTALERZ	  DEKORACYJNY	  SREBRNY SREBRNY 33	  cm	  ø 33	  cm -‐ 2	  cm 322	  szt. 4,00	  zł 25,00	  zł 1,50	  zł

140 PODTALERZ	  SZKLANY	  ZE	  ZŁOTYMI	  KULKAMI SZKŁO	  BEZBARWNE 33	  cm	  ø 33	  cm -‐ 3	  cm 417	  szt.	   9,00	  zł 50,00	  zł 2,00	  zł

158 2253 PRZEDŁUŻACZ NIE	  DOTYCZY -‐ -‐ -‐ -‐ 18	  szt. 5,00	  zł 30,00	  zł 10,00	  zł

159 R
160 919 RAMKA	  BIAŁA	  CERAMICZNA	  OZDOBNY	  ORNAMENT CERAMIKA	  ECRU wym.	  Druku	  8x12 18	  cm -‐ 26	  cm 7	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

161 949 RAMKA	  BIAŁA	  OZDOBNY	  ORNAMENT	   TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  10x15 15	  cm -‐ 25	  cm 27	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

162 2266 RAMKA	  ZŁOTA	  BOSTON DREWNO	  ZŁOCONE wym.	  Druku	  9x14	   19,5cm -‐ 25	  cm 5	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

163 2263 RAMKA	  BIAŁA	  BOSTON DREWNO	  BIAŁE wym.	  Druku	  9x14	   19,5cm -‐ 25	  cm 22	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

164 1904 RAMKA	  BIAŁA	  IKEA	   DREWNO wym.	  Druku	  10x15 15	  cm -‐ 20	  cm 15	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

165 951 RAMKA	  ZŁOTA	  GŁADKA TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  8x12 15	  cm -‐ 19	  cm 25	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

166 953 RAMKA	  ZŁOTA	  PRĄŻKI TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  12x17 15	  cm -‐ 21	  cm 30	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

167 1104 RAMKA	  SREBRNA	   METAL	   wym.	  Druku	  9x13 15	  cm -‐ 20	  cm 30	  szt 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

168 1915 RAMKA	  PRZEŹROCZYSTA	  BIAŁA TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  9x14	   13	  cm -‐ 22	  cm 10	  szt.	   5,00	  zł 10,00	  zł 3,00	  zł

169 1919 RAMKA	  PRZEŹROCZYSTA	  ZŁOTA TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  9x14	   13	  cm -‐ 22	  cm 13	  szt. 5,00	  zł 10,00	  zł 3,00	  zł

170 x RAMKA	  SREBRNA	  GŁADKA METAL	   wym.	  Druku	  9x14 14	  cm -‐ 19	  cm 6	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

171 1931 RAMA/TABLICA	  USADZENIA	  GOŚCI	  RUSTYKALNA	  OKIENNICA	   DREWNO	  BIELONE	  DWUSKRZYDŁOWA -‐ -‐ 45	  cm 140 1	  szt. 50,00	  zł 200,00	  zł 10,00	  zł

172 2055 RAMA	  OZDOBNA	  DO	  KREDY	  BIAŁA	  RAMA	  ORNAMENT DREWNO	  MALOWANE	  NA	  BIAŁO	  +	  CZARNA	  TABLICA wym	  Druk	  30x	  40 -‐ 40	  cm 58	  cm 1	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

1923 RAMA	  OZDOBNA	  ORNAMENT	  OWALNA	  NA	  INICJAŁ	  BIAŁA TWORZYWO	  SZTUCZNE wym.	  Druku	  	  40x50 -‐ 55	  cm 85	  cm 1	  szt. 27,00	  zł 80,00	  zł 5,00	  zł

173 1928 RAMA	  OZDOBNA	  ORNAMENT	  OWALNA	  NA	  INICJAŁ	  CZARNA TWORZYWO	  SZTUCZNE -‐ 55	  cm 85	  cm 1	  szt. 27,00	  zł 80,00	  zł 5,00	  zł

174 S
175 877 SERWETKI	  BAWEŁNIANE	  -‐	  BIAŁE BAWEŁNA	  -‐	  KOLOR	  BIAŁY -‐ 40	  cm 40	  cm -‐ 190	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 0,50	  zł

176 1934 SERWETKI	  BAWEŁNIANE	  -‐	  PUDROWY	  RÓŻ BAWEŁNA	  -‐	  KOLOR	  RÓŻ -‐ 45	  cm 45	  cm -‐ 225	  szt. 3,00	  zł 9,00	  zł 0,50	  zł

177 1323 SKRZYNKI	  DREWNIANE DREWNO	  NATURALNE -‐ 40	  cm 50	  cm 31	  cm 4	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 1,00	  zł

178 2256 SKRZYNKI	  DREWNIANIE	  BIAŁE BIAŁE	  DREWNO -‐ 28	  cm 35	  cm 22	  cm 6	  szt. 20,00	  zł 40,00	  zł 5,00	  zł

179 2058 STOJAK	  GEOMETRYCZNY	  ZŁOTY	  MINI	  -‐	  WYS.	  60	  cm METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO -‐ 23	  cm 23	  cm 60	  cm 2	  szt. 45,00	  zł 135,00	  zł 5,00	  zł

180 1284 STOJAK	  GEOMETRYCZNY	  ZŁOTY	  ŚREDNI	  -‐	  WYS.	  85	  cm METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO -‐ 23	  cm 23	  cm 85	  cm 40	  szt.	   60,00	  zł 180,00	  zł 5,00	  zł

181 1287 STOJAK	  GEOMETRYCZNY	  ZŁOTY	  DUŻY	  -‐	  WYS.	  125	  cm METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO -‐ 30	  cm 30	  cm 125	  cm 4	  szt.	   90,00	  zł 270,00	  zł 5,00	  zł

182 1289 STOJAK	  GEOMETRYCZNY	  ZŁOTY	  WYSOKI-‐	  WYS.	  145	  cm METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO -‐ 30	  cm 30	  cm 145	  cm 2	  szt.	  	   99,00	  zł 297,00	  zł 5,00	  zł

183 STOJAK	  BIAŁY	  PROSTY	  -‐	  NADSTAWKA METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 15,5	  cm	  ø -‐ -‐ 3	  cm 20	  szt. x 30,00	  zł 3,00	  zł

184 STOJAK	  BIAŁY	  PROSTY	  -‐	  PLENER	  -‐	  wys.	  110	  cm METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 1	  cm	  ø 25	  cm 25	  cm 110	  cm 20	  szt. 20,00	  zł 70,00	  zł 5,00	  zł

185 STOJAK	  BIAŁY	  WYGIĘTY	  -‐	  PLENER	  -‐	  wys.	  110	  cm METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 1	  cm	  ø -‐ -‐ 110	  cm 14	  szt. 20,00	  zł 70,00	  zł 5,00	  zł

RAMKI	  /	  NUMERACJA	  STOŁÓW:

518

524

242



186 STOJAK	  BIAŁY	  WYGIĘTY	  -‐	  NOGA	  DO	  STOJAKA METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 25	  cm	  ø -‐ -‐ 3	  cm 14	  szt. x 30,00	  zł 5,00	  zł

187 STOJAK	  BIAŁY	  POD	  KOMPOZYCJE	  KWIATOWE	  NA	  STOŁY	  GOŚCI	  -‐	  
PODSTAWA	  STOJAKA	  -‐	  WYS.	  90	  cm

METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO -‐ 25	  cm 25	  cm 90	  cm 38	  szt. x 30,00	  zł 5,00	  zł

188 STOJAK	  BIAŁY	  NA	  STOŁY	  GOŚCI	  -‐	  NOGA	  STOJAKA METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO -‐ -‐ 1	  cm 38	  szt.	   x 20,00	  zł 5,00	  zł

189 STOJAK	  BIAŁY	  NA	  STOŁY	  GOŚCI	  -‐	  NADSTAWKA	  KOŁO	  DUŻE METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 35	  cm	  ø -‐ 1	  cm 39	  szt. 30,00	  zł 20,00	  zł 5,00	  zł

190 STOJAK	  BIAŁY	  NA	  STOŁY	  GOŚCI	  -‐	  NADSTAWKA	  KOŁO	  MAŁE METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 16	  cm	  ø -‐ 1	  cm 38	  szt. x 18,00	  zł 3,00	  zł

191 2060 STOJAK	  NA	  NUMER	  STOŁU	  METALOWY	  NIKIEL METAL	  NIKLOWANY 6	  cm	  (nogi) -‐ -‐ 21	  cm 10	  szt. 5,00	  zł 25,00	  zł 3,00	  zł

192 868 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA	   JASNE	  ECRU -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 156	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

193 962 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA CIEMNY	  ECRU -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 76	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

194 977 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA ZŁOTY -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 171	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

195 979 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA ZIELONY	  /	  LIMONKA -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 102	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

196 981 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA FIOLET	  LAWENDOWY -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 195	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

197 983 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA FUKSJA	  /	  AMARANT -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 288	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

198 985 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA RÓŻ -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 238	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

199 1013 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA BORDO -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 181	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

200 1015 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA BRAZ	  CZEKOLADOWY -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 295	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

201 1017 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA GRANAT	  /	  SZAFIR	   -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 144	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

202 1019 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  SATYNOWA TIFFANY	  BLUE -‐ 13	  cm 200	  cm -‐ 244	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

203 874 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA RÓŻOWA -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 175	  szt 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

204 1945 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA CZERWONY -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 40	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

205 1948 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA ZŁOTY	  ZIELONKAWY -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 216	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

206 1952 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA ZŁOTY	  CIEPŁY -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 230	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

207 1954 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA ZŁOTY -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 165	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

208 1956 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA ŻÓŁTY -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 145	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

209 1958 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA AMARANT -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 152	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

210 1960 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA MORELA/ŁOSOŚ -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 89	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

211 1966 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA ZIELONY	   -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 150	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

212 1962 SZARFA	  NA	  KRZESŁO	  ORGANZA NIEBIESKI -‐ 38	  cm 250	  cm -‐ 20	  szt. 4,00	  zł 30,00	  zł 0,00	  zł

213 581 SZNURY	  KRYSZTAŁKÓW	  dł.	  1m TWORZYWO	  SZTUCZNE	  BEZBARWNE	  I	  METAL 2	  cm -‐ 100	  cm -‐ 36	  m 5,00	  zł 30,00	  zł 2,00	  zł

214 1331 SZTUĆCE	  ZŁOTE	  Zestaw	  5	  szt. METAL	  POWLEKANY	  NA	  ZŁOTO_POŁYSK -‐ -‐ 20	  cm -‐ 200	  szt. 14,00	  zł 100,00	  zł 0,00	  zł

1232 SZTALUGA	  BIAŁA DREWNO	  MALOWANE	  NA	  BIAŁO -‐ 54	  cm -‐ 180	  cm 3	  szt. 45,00	  zł 139,00	  zł 5,00	  zł

215 1967 SZYSZKI	  NA	  BRZOZOWYM	  PIEŃKU	  DO	  WINIETEK DREWNO	  NATURALNE 6,5	  cm	  ø 4	  cm -‐ 6	  cm 88	  szt. 4,00	  zł 12,00	  zł 1,00	  zł

216 Ś
217 1424 ŚCIANKA/	  PANEL	  PIKOWANY	  BIAŁY SKÓRA	  BIAŁA	  EKOLOGICZNA,	  KAMIENIE	  SWAROVSKI -‐ 115	  cm -‐ 230	  cm 3	  szt. 240,00	  zł 720,00	  zł 50,00	  zł

218 1422 ŚCIANKA/	  PANEL	  Z	  BUKSZPANU	   TWORZYWO	  SZTUCZNE	  POLIMER	  SYNTETYCZNY	  -‐	  
ODCIENIE	  ZIELENI

-‐ 120	  cm -‐ 240	  cm 5	  szt. 290,00	  zł 870,00	  zł 50,00	  zł

219 1419 ŚCIANKA/	  PANEL	  KWIATOWY	  -‐	  ECRU	  i	  PUDROWY	  RÓŻ KWIATY	  MATERIAŁOWE	  KOLORY	  PUDORWE	  ECRU	  I	  
RÓŻ

-‐ 155	  cm -‐ 255	  cm 3	  szt.	   250,00	  zł 750,00	  zł 100,00	  zł

220 1426 ŚCIANKA/	  PANEL	  TKANINOWY	  BIAŁY	  1,5	  szer. TKANINA	  BIAŁA -‐ 600	  cm -‐ 280	  cm 10	  szt.	   200,00	  zł 600,00	  zł 100,00	  zł

221 2259 ŚCIANKA/	  PANEL	  FRANCUSKI DREWNO	  BIAŁE -‐ 150	  cm -‐ 250	  cm 4	  szt. 290,00	  zł 870,00	  zł 50,00	  zł

222 X ŚCIANKA/	  PANEL	  -‐	  NOGA	  DO	  ŚCIANKI METAL	  MALOWANY	  NA	  BIAŁO -‐ 35	  cm 35	  cm 50	  cm 15	  szt. x x x

223 955 ŚWIECZNIK	  WYSOKI	  /	  KANDELABR	  SREBRNY	  5-‐cio	  RAMIENNY METAL	  SREBRNY 40	  cm -‐ -‐ 80	  cm 21	  szt. 55,00	  zł 165,00	  zł 20,00	  zł

224 510 ŚWIECZNIK	  WYSOKI	  /	  STOJAK	  	  NA	  KWIATY	  ZŁOTY	  -‐	  WYS.	  75	  cm METAL	  -‐	  KOLOR	  ZŁOTO	  POLEROWANE 15	  cm	  ø -‐ -‐ 75	  cm 19	  szt. 40,00	  zł 120,00	  zł 10,00	  zł

225 1075 ŚWIECZNIK	  WYSOKI	  /	  STOJAK	  NA	  KWIATY	  ZŁOTY	  BAROK	  wys.	  
60cm

METAL	  -‐	  KOLOR	  STARE	  ZŁOTO	  MAT 8	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 26	  szt.	   45,00	  zł 135,00	  zł 10,00	  zł

226 2269 ŚWIECZNIK	  KRYSZTAŁKOWY	  KWADRATOWY SZKŁO	  +	  TAŚMA	  CYRKONIOWA -‐ 5	  cm 5	  cm 3	  cm 55	  szt. 8,00	  zł 120,00	  zł 3,00	  zł

227 1297 ŚWIECZNIK	  KRZYTAŁKOWY	  OKRĄGŁY	  GLAMOURE SZKŁO	  +	  TAŚMA	  CYRKONIOWA 8	  cm	  	  ø 4	  cm 5	  szt. 8,00	  zł 120,00	  zł 3,00	  zł

228 2313 ŚWIECZNIK	  KRYSZTAŁOWY	  SWAROVSKI KRYSZTAŁ 5	  cm	  ø -‐ -‐ 22	  cm 2	  szt. 32,00	  zł 120 5,00	  zł

229 2309 ŚWIECZNIK	  KRYSZTAŁOWY	  SWAROVSKI KRYSZTAŁ 5	  cm	  ø -‐ -‐ 16	  cm 4	  szt. 32,00	  zł 120 5,00	  zł

230 620 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  KOKILKA	  MAŁA SZKŁO	  BEZBARWNE	   7,	  5	  cm	  ø -‐ -‐ 9	  cm 17	  szt. 2,00	  zł 7,00	  zł 2,00	  zł

231 644 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  KOKILKA	  ŚREDNIA SZKŁO	  BEZBARWNE	   8,5	  cm	  ø -‐ -‐ 10	  cm 103	  szt. 2,00	  zł 7,00	  zł 2,00	  zł

232 646 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  KOKILKA	  DUŻA SZKŁO	  BEZBARWNE	   9,5	  cm	  ø -‐ -‐ 11	  cm 18	  szt. 2,00	  zł 7,00	  zł 2,00	  zł

233 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  LONG SZKŁO	  BEZBARWNE	  300	  ml 6	  ø -‐ -‐ 15	  cm 135	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 2,00	  zł

234 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  LONG SZKŁO	  BEZBARWNE	  400	  ml 6	  ø -‐ -‐ 18	  cm 18	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 2,00	  zł

235 1080 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  SILVER	  MERCURY SZKŁO	  MALOWANE	  NA	  SREBRNO 5,5	  ø -‐ -‐ 7	  cm 142	  szt. 4,50	  zł 13,50	  zł 2,00	  zł

236 1101 ŚWIECZNIK	  NISKI	  -‐	  GOLD	  MERCURY SZKŁO	  MALOWANE	  NA	  ZŁOTO 6,5	  ø -‐ -‐ 8	  cm 147	  szt. 4,50	  zł 13,50	  zł 2,00	  zł

237 422 ŚWIECZNIK	  KULA	  SZKLANA	  WISZĄCA	  MAŁA SZKŁO	  BEZBARWNE 9	  ø -‐ -‐ -‐ 173	  szt. 3,50	  zł 12,00	  zł 2,00	  zł
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238 432 ŚWIECZNIK	  KULA	  SZKLANA	  WISZĄCA	  DUŻA SZKŁO	  BEZBARWNE 12	  ø -‐ -‐ -‐ 11	  szt. 4,50	  zł 13,50	  zł 2,00	  zł

239 1293 ŚWIECZNIK	  NA	  T-‐Light	  -‐	  NISKI MAŁE 7,5	  	  ø -‐ -‐ 6	  cm 189	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 2,00	  zł

240 1295 ŚWIECZNIK	  NA	  T-‐Light	  GRUBE	  SZKŁO	  -‐	  NISKI DUŻE 8	  cm	  	  ø -‐ 6	  cm 54	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 2,00	  zł

241 2273 Świecznik	  Osłonka	  dwustronna świeca	  +	  T-‐light,	  SZKŁO	  BEZBARWNE	  GRUBE 4	  cm	  ø.;	  2cm	  ø -‐ -‐ 4	  cm 57	  szt. 2,00	  zł 8,00	  zł 2,00	  zł

242 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  ZE	  SREBRNĄ	  OBWÓDKĄ SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  METAL 11	  cm	  ø -‐ -‐ 10	  cm 56	  szt. 4,50	  zł 14,00	  zł 2,00	  zł

243 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  ZE	  SREBRNĄ	  OBWÓDKĄ SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  METAL 7	  cm	  ø -‐ -‐ 7	  cm 30	  szt. 4,50	  zł 14,00	  zł 2,00	  zł

244 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  ZE	  SREBRNĄ	  OBWÓDKĄ SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  METAL 9	  cm	  ø -‐ -‐ 8	  cm 30	  szt. 4,50	  zł 14,00	  zł 2,00	  zł

245 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  ZE	  SREBRNĄ	  OBWÓDKĄ SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  METAL 8	  cm	  ø -‐ -‐ 7	  cm 22	  szt. 4,50	  zł 14,00	  zł 2,00	  zł

246 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  ZE	  SREBRNĄ	  OBWÓDKĄ SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  METAL 8	  cm	  ø -‐ -‐ 5	  cm 7	  szt. 4,50	  zł 14,00	  zł 2,00	  zł

247 594 ŚWIECZNIK	  	  NISKI	  -‐	  KARBOWANY	  GRUBE	  SZKŁO SZKŁO	  BEZBARWNE 8	  cm	  ø -‐ -‐ 6,5	  cm 116	  szt. 2,00	  zł 6,00	  zł 2,00	  zł

248 Świecznik	  WYSOKI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OKRĄGŁY SZKŁO	  BEZBARWNE 7,5	  cm	  	  ø -‐ -‐ 30	  cm 22	  szt. 30	  zł/zestaw 90	  zł/	  zestaw 4	  zł/szt.

249 Świecznik	  WYSOKI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OKRĄGŁY SZKŁO	  BEZBARWNE 7,5	  cm	  	  ø -‐ -‐ 23	  cm 22	  szt. 30	  zł/zestaw 90	  zł/	  zestaw 5	  zł/szt.

250 Świecznik	  WYSOKI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OKRĄGŁY SZKŁO	  BEZBARWNE 7,5	  cm	  	  ø -‐ -‐ 18	  cm 22	  szt. 30	  zł/zestaw 90	  zł/	  zestaw 6	  zł/szt.

251 1514 Świecznki	  NISKI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OWALNY SZKŁO	  BEZBARWNE 8,5	  cm	  ø -‐ -‐ 25	  cm 30	  szt. 12	  zł/szt. 35	  zł/szt. 7	  zł/szt.

252 1524 Świecznki	  ŚREDNI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OWALNY SZKŁO	  BEZBARWNE 8,5	  cm	  ø -‐ -‐ 33	  cm 30	  szt. 12	  zł/szt. 35	  zł/szt. 8	  zł/szt.

253 1526 Świecznki	  WYSOKI	  szklany	  na	  nóżce	  3	  wysokości	  OWALNY SZKŁO	  BEZBARWNE 8,5	  cm	  ø -‐ -‐ 38	  cm 30	  szt. 12	  zł/szt. 35	  zł/szt. 9	  zł/szt.

254 1315 Świecznki	  WYSOKI	  	  -‐	  SILVER	  NA	  NÓŻCE CERAMIKA	  LUSTRZANA 9,5	  cm	  ø -‐ -‐ 11	  cm 68	  szt. 8,00	  zł 27,00	  zł 3,00	  zł

255 778 ŚWIECZNIK	  OSŁONKA	  AŻUROWA	  BIAŁA	  DUŻA METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 12	  cm -‐ -‐ 14	  cm 20	  szt. 5,00	  zł 15,00	  zł 3,00	  zł

256 785 ŚWIECZNIK	  OSŁONKA	  AŻUROWA	  BIAŁA	  MAŁA METAL	  MALOWANY	  	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 9	  cm -‐ -‐ 11	  cm 4	  szt. 4,00	  zł 12,00	  zł 2,00	  zł

257 ŚWIECZNIK	  NA	  PIKU	  MAŁY SZKŁO	  BEZBARWNE 5	  cm	  ø 15	  cm 34	  szt. 3,00	  zł 12,00	  zł 2,00	  zł

ŚWIECZNIKA	  NA	  PIKU	  ŚREDNI SZKŁO	  BEZBARWNE 5	  cm	  ø 20	  cm 27	  szt.	   3,00	  zł 12,00	  zł 2,00	  zł

258 ŚWIECZNIKA	  NA	  PIKU	  DUŻY SZKŁO	  BEZBARWNE 5	  cm	  ø 25	  cm 25	  szt.	   3,00	  zł 12,00	  zł 2,00	  zł

259 T
260 1976 TIUL	  SZTYWNY	  SPADAJĄCY	  BIAŁY	  -‐	  ZESTAW	  20	  SZT. TIUL	  BIAŁY -‐ 140	  cm 250	  cm -‐ 25	  szt. 200,00	  zł 600,00	  zł 10,00	  zł

261 1350 TIUL	  MIĘKKI	  LEJĄCY	  SPADAJĄCY	  BIAŁY	  -‐	  ZESTAW	  20	  SZT. TIUL	  BIAŁY -‐ 80	  cm 200	  cm -‐ 18	  szt. 200,00	  zł 600,00	  zł 10,00	  zł

262 2064 TIUL	  MIĘKKI	  LEJĄCY	  -‐	  RÓŻ TIUL	  PUDROWY	  RÓŻ 50	  cm 80-‐110	  cm -‐ 84	  szt. 250,00	  zł 500,00	  zł 30,00	  zł

263 2067 TIUL	  MIĘKKI	  LEJĄCY	  -‐	  SZARY	  	  -‐	  SKERTING TIUL	  PUDROWY	  SZARY 485	  cm 120	  cm 1	  szt. 100,00	  zł 300,00	  zł 50,00	  zł

264 1348 TIUL	  MIĘKKI	  LEJĄCY	  -‐	  2	  szt.	  DŁUGIE	  PASMA TIUL	  BIAŁY -‐ 160	  cm 40	  m	  i	  31,5	  m -‐ 2	  szt.	   300,00	  zł 900,00	  zł 10,00	  zł

265 2070 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 2	  m -‐ 3 10,00	  zł 40,00	  zł 10,00	  zł

266 2077 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 2,5	  m -‐ 1 12,50	  zł 50,00	  zł 10,00	  zł

267 2079 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 3	  m	   -‐ 28 15,00	  zł 50,00	  zł 10,00	  zł

268 2081 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 4,5,6,	  m -‐ 10 20,00	  zł 100,00	  zł 10,00	  zł

269 2083 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 7,5	  m -‐ 1 35,00	  zł 120,00	  zł 10,00	  zł

270 2085 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 9	  m -‐ 16 45,00	  zł 135,00	  zł 10,00	  zł

271 2087 TKANINA	  GŁADKA	  BIAŁA	  KRYJĄCA STRECH	  BIAŁY -‐ 150	  cm 19	  m -‐ 1 95,00	  zł 285,00	  zł 10,00	  zł

272 2089 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 9	  m -‐ 1	  szt. 45,00	  zł 135,00	  zł 10,00	  zł

273 2097 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 8	  m -‐ 8	  szt. 40,00	  zł 120,00	  zł 10,00	  zł

274 2099 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 6	  m -‐ 1	  szt. 30,00	  zł 90,00	  zł 10,00	  zł

275 2101 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 5	  m -‐ 1	  szt. 25,00	  zł 75,00	  zł 10,00	  zł

276 2103 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 4	  m -‐ 3	  szt. 20,00	  zł 60,00	  zł 10,00	  zł

277 2105 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 3	  m -‐ 8	  szt. 15,00	  zł 45,00	  zł 10,00	  zł

278 2107 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BIAŁY -‐ 150	  cm 2,5	  m -‐ 3	  szt. 15,00	  zł 45,00	  zł 10,00	  zł

279 2279 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY SZYFON	  BORDO -‐ 150	  cm ???? -‐ 11	  szt. 0,00	  zł 10,00	  zł

2109 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY	  NA	  ŚCIANKĘ SZYFON	  KARMEL/RÓŻ -‐ 150	  cm 400	  cm -‐ 9	  szt. 30,00	  zł 90,00	  zł 10,00	  zł

280 U 2112 TKANINA	  SZYFON	  PÓŁTRANSPARENTNY	  NA	  ŚCIANKĘ SZYFON	  KARMEL/BEŻ -‐ 150	  cm 280	  cm -‐ 7	  szt. 30,00	  zł 90,00	  zł 10,00	  zł

281 W
282 376 WAZON	  NISKI	  AMFORA	  MAŁA	  -‐	  20	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE 15	  cm	  ø -‐ -‐ 20	  cm 19	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

283 2115 WAZON	  NISKI	  AMFORA	  MAŁA	  -‐	  25	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE 15	  cm	  ø -‐ -‐ 25	  cm 32	  szt.	   15,00	  zł 60,00	  zł 4	  zł/szt.

284 2118 WAZON	  NISKI	  AMFORA	  MAŁA	  -‐	  28	  cm	   SZKŁO	  BEZBARWNE 23	  cm	  ø -‐ -‐ 28	  cm 2	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4	  zł/szt.

285 374 WAZON	  NISKI	  AMFORA	  ŚREDNIA	  -‐	  34	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE 22	  cm	   -‐ -‐ 34	  cm 5	  szt.	   20,00	  zł 80,00	  zł 5	  zł/szt.

286 369 WAZON	  NISKI	  AMFORA	  DUŻA	  -‐	  45	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE 22,5	  cm	  	  ø -‐ -‐ 41,5	  cm 8	  szt. 22,00	  zł 88,00	  zł 5	  zł/szt.

287 325 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 14	  cm 14	  cm 17	  cm 1	  szt. 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł

288 323 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 10	  cm	   10	  cm	   15,5	  cm 3	  szt 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł

289 282 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 12	  cm 12	  cm	   14	  cm 1	  szt.. 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł
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290 2120 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 13	  cm 13	  cm	   12,5	  cm 12	  szt. 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł

291 319 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 12	  cm 12	  cm	   12,5	  cm 4	  szt. 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł

292 2122 WAZON	  NISKI	  CUBE	  /	  KWADRAT SZKŁO	  BEZBARWNE	   -‐ 12	  cm 12	  cm	   12	  cm 12	  szt. 6,00	  zł 24,00	  zł 3,00	  zł

293 361 WAZON	  NISKI	  PATERA	  (DO	  DEKORACJI/ŚWIEC	  PŁYWAJĄCYCH) SZKŁO	  BEZBARWNE	   25	  cm	  ø -‐ -‐ 13	  cm 12	  szt 12,00	  zł 48,00	  zł 3,00	  zł

294 569 WAZON	  NISKI	  KULA/BOWL	  -‐	  MAŁA SZKŁO	  BEZBARWNE 12	  cm	  ø wew.	  7	  cm	  	  ø	   -‐ 10	  cm 132	  szt. 6,00	  zł 24,00	  zł 2,00	  zł

295 2126 WAZON	  NISKI	  KULA/BOWL	  -‐	  ŚREDNIA SZKŁO	  BEZBARWNE 14	  cm	  ø wew.	  9	  cm	  	  ø	   -‐ 12	  cm 10	  szt. 10,00	  zł 40,00	  zł 3,00	  zł

296 573 WAZON	  NISKI	  KULA/BOWL	  -‐	  ŚREDNIA SZKŁO	  BEZBARWNE 18	  cm	  ø wew.	  11	  cm	  	  ø	   -‐ 16	  cm 6	  szt. 10,00	  zł 40,00	  zł 3,00	  zł

297 575 WAZON	  NISKI	  KULA/BOWL	  -‐	  DUŻA SZKŁO	  BEZBARWNE 27	  cm	  ø wew.	  17	  cm	  	  ø	   -‐ 26	  cm 42	  szt.	   15,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

298 2124 WAZON	  NISKI	  KULA/BOWL	  -‐	  DUŻA SZKŁO	  BEZBARWNE 21	  cm	  ø wew.	  16	  cm	  	  ø	   -‐ 21	  cm 3	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

299 2128 WAZON	  NISKI	  MISA	  -‐PODSTAWKA	  DO	  TUB	   SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  kryształki 14	  cm	  ø -‐ -‐ 8	  cm 6	  szt. 18,00	  zł 72,00	  zł 3,00	  zł

300 2134 WAZON	  NISKI	  MISA	  -‐	  PODSTAWKA	  DO	  TUB	   SZKŁO	  BEZBARWNE	  +	  kryształki 17	  cm	  	  ø -‐ -‐ 8	  cm 16	  szt. 18,00	  zł 72,00	  zł 3,00	  zł

301 2136 WAZON	  NISKI	  -‐	  DONICA	  ZŁOTA CERAMIKA	  ZŁOTA	  MATT 27	  cm	  ø -‐ -‐ 12	  cm 23	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 3,00	  zł

302 1543 WAZON	  NISKI	  -‐	  DONICA	  ZŁOTA	  METALIC CERAMIKA	  ZŁOTA	  LUSTRZANA 13	  cm	  ø -‐ -‐ 13,5	  	  cm 30	  szt. 10,00	  zł 40,00	  zł 3,00	  zł

303 2136 WAZON	  NISKI	  -‐	  MISA	  BIAŁA	   CERAMIKA	  	  BIAŁA 22	  cm	  ø -‐ -‐ 6	  cm 17	  szt. 12,00	  zł 48,00	  zł 3,00	  zł

304 773 WAZON	  NISKI	  -‐	  DONICA	  BIAŁA	  PIKOWANA CERAMIKA	  PIKOWANA	  BIAŁA 18	  cm	  ø -‐ -‐ 15	  cm 15	  szt. 16,00	  zł 64,00	  zł 3,00	  zł

305 2141 WAZON	  NISKI	  -‐	  PATERA	  SREBRNA	  NA	  NODZE CERAMIKA	  KOLOR	  LUSTRZANY -‐ 20	  cm	   20	  cm 14	  cm 15	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

306 2149 WAZON	  NISKI	  -‐	  DONICA	  CERAMICZNA	  RYNNA CERAMIKA	  KOLOR	  ECRU -‐ 10	  cm	   51	  cm 6,5	  cm 28	  szt. 18,00	  zł 72,00	  zł 4,00	  zł

307 947 WAZONIK	  NISKI	  RUSTYKALNY	  	  SMUKŁY SZKŁO	  BEZBARWNE	  Z	  WZOREM 5	  cm	  ø -‐ -‐ 17	  cm 33	  szt. 3,00	  zł 12,00	  zł 3,00	  zł

308 2153 WAZONIK	  NISKI	  RUSTYKALNY	  PĘKATY SZKŁO	  BEZBARWNE	  Z	  WZOREM 5-‐6	  cm	  ø -‐ -‐ 10	  cm 47	  szt. 3,00	  zł 12,00	  zł 3,00	  zł

309 2155 WAZON	  WYSOKI	  HELIOS SZKŁO	  BEZBARWNE	   23	  cm	  ø -‐ -‐ 79,5	  cm 26	  szt 40,00	  zł 140,00	  zł 5,00	  zł

310 2159	   WAZON	  WYSOKI	  PARASOL	   SZKŁO	  BEZBARWNE	   20	  cm	  ø -‐ -‐ 90	  cm 11	  szt.	   40,00	  zł 140,00	  zł 5,00	  zł

311 2167 WAZON	  WYSOKI	  ROZSZERZANY	  MIECZYK SZKŁO	  BEZBARWNE	   19	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 6	  szt.	   40,00	  zł 140,00	  zł 5,00	  zł

312 264 WAZON	  WYSOKI	  MLECZNY	  DO	  PIÓR	  STRUSICH	  -‐	  wys.	  80	  cm SZKŁO	  MLECZNE 8	  cm	  ø -‐ -‐ 80	  cm 12	  szt.	   20,00	  zł 80,00	  zł 5,00	  zł

313 315 WAZON	  WYSOKI	  MARTINI	  -‐	  WYS.	  50	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   17	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 19	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

314 309 WAZON	  WYSOKI	  MARTINI	  -‐	  WYS.	  50	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   25	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 6	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

315 287 WAZON	  WYSOKI	  MARTINI	  -‐	  WYS.	  60	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   18	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 25	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

316 2172 WAZON	  WYSOKI	  FALOWANY	  SZUM SZKŁO	  BEZBARWNE	   19	  cm	  ø -‐ -‐ 70	  cm 28	  szt.	   40,00	  zł 160,00	  zł 5,00	  zł

317 2177	   WAZON	  WYSOKI	  FLET SZKŁO	  BEZBARWNE 10	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 1	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

318 332 WAZON	  WYSOKI	  FLET SZKŁO	  BEZBARWNE 10	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 14	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

319 2179 WAZON	  WYSOKI	  FLET SZKŁO	  BEZBARWNE 13	  cm	  	  ø -‐ -‐ 70	  cm 4	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

320 339 WAZON	  WYSOKI	  FLET SZKŁO	  BEZBARWNE 10	  cm	  ø -‐ -‐ 75	  cm 3	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

321 278 WAZON	  WYSOKI	  FLET SZKŁO	  BEZBARWNE 10	  cm	  ø -‐ -‐ 80	  cm 44	  szt. 30,00	  zł 120,00	  zł 5,00	  zł

322 860 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  	  -‐	  25	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   12	  cm	  ø -‐ -‐ 25	  cm 2	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4,00	  zł

323 858 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  	  -‐	  25	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   15	  cm	  ø -‐ -‐ 25	  cm 2	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4,00	  zł

324 856 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  	  -‐	  30	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   15	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 38	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4,00	  zł

325 2181 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  	  -‐	  30	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   12	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 1	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4,00	  zł

326 2183 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  	  -‐	  30	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   10	  cm	  ø -‐ -‐ 30	  cm 4	  szt. 15,00	  zł 60,00	  zł 4,00	  zł

327 2185 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  40	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   15	  cm	  ø -‐ -‐ 40	  cm 5	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

328 854 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  40	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   12	  cm	  ø -‐ -‐ 40	  cm 10	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

329 2198 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  40	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   10	  cm	  ø -‐ -‐ 40	  cm 4	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

330 850 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  50	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   15	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 6	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

331 848 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  50	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   12	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 11	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

332 2187 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  50	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   10	  cm	  ø -‐ -‐ 50	  cm 23	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

333 816 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  60	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   12	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 23	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

334 844 WAZON	  WYSOKI	  TUBA	  -‐	  60	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	   15	  cm	  ø -‐ -‐ 60	  cm 4	  szt. 20,00	  zł 80,00	  zł 4,00	  zł

335 1510 WAZON	  WYSOKI	  -‐	  VINTAGE	  KRYSZTAŁOWY	  WYS.70	  cm SZKŁO	  BEZBARWNE	  KARBOWANE 21,5	  cm	  ø -‐ 70	  cm 30	  szt. 50,00	  zł 140,00	  zł 6,00	  zł

336 930 WIADERKO	  MINI	  SREBRNE	  OCYNKOWANE METAL	  OCYNKOWANY 6	  cm	  ø -‐ -‐ 6	  cm 282	  szt.	   3,00	  zł 9,00	  zł 1,00	  zł

337 2189 WIADERKO	  MINI	  BIAŁE METAL	  MALOWANY	  PROSZKOWO	  NA	  BIAŁO 6	  cm	  ø -‐ -‐ 6	  cm 34	  szt.	   3,00	  zł 9,00	  zł 1,00	  zł

x WYTWORNICA	  DYMU	  -‐	  PŁYN	  DO	  DYMU bańka	  5	  L	   -‐ -‐ -‐ -‐ 1/2	  szt. x x x

338 2194 WYTWORNICA	  DYMU 1500	  W -‐ 66	  cm 36	  cm 45	  cm 1	  szt. 400,00	  zł 1	  899,00	  zł 10,00	  zł

339 Z
340 x ROLL	  UP MATERIAŁ	  PROMOCYJNY -‐ -‐ -‐ -‐ 2	  szt. x x x

341 x SEKATORY MATERIAŁ	  TECHNICZNY -‐ -‐ -‐ -‐ 11	  szt. x x x

342 x NOŻYCZKI MATERIAŁ	  TECHNICZNY -‐ -‐ -‐ -‐ 13	  szt. x x x

INNE	  DODATKI	  /	  MATERIAŁY	  TECHNICZNE:



343 2283 WIKLINA	  DŁUGA	   DREWNO -‐ -‐ 200	  cm -‐ 5	  wiązek 50,00	  zł 100,00	  zł x

344 MAMBUKO	   DREWNO 3	  cm -‐ 150	  cm -‐ 1	  wiązka 70,00	  zł 150,00	  zł x

345 2287 SIATKA	  Z	  KOKOSA DREWNO -‐ 50	  cm 50	  cm -‐ 10	  szt. 50,00	  zł 150,00	  zł x

346 x DEKORACJA	  SERWETKI	  (brudna	  zieleń) WSTĄŻKA	  SATYNOWA	  +	  CYRKONIA -‐ 2,5	  cm 15	  cm -‐ 75	  szt. 2,00	  zł 5,00	  zł 5,00	  zł

347 x FLOWER	  BOX	   BIAŁY	  KARTON 18,5	  cm	  ø 13	  cm 1	  szt.	   x x x

348 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 3	  m 9	  szt. x x x

349 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 2,80	  m 4	  szt. x x x

350 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 2,70	  m 5	  szt. x x x

351 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 2,6-‐2,4	  m 10	  szt. x x x

352 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 2,3	  m 	  3	  szt. x x x

353 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 2,15	  -‐	  2	  m 14	  szt. x x x

354 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 1,9-‐1,7	  m 6	  szt. x x x

355 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 1,65	  -‐1,5	  m 12	  szt. x x x

356 x RURKA	  METALOWA	  CHROM	   METAL	  CHROM 2,5	  cm	  ø -‐ -‐ 1,25	  m 12	  szt x x x


