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Zestawy noży Gerlach i porcelana na sztuki Lubiana
http://sklepdlaciebie.pl

Chodzież, Lubiana, Karolina to podstawowi wytwórcy artykułów wykonanych z najwyższej jakości
porcelany. Gerlach i Fiskars to kluczowi wytwórcy sztućców oraz różnych modeli akcesorii kuchennych.
Porcelanę a także zestawy noży przytoczonych zakładów odnajdą Państwo w naszym sklepie Serwisy
obiadowe - nasza specjalność - to zestawy porcelany dobrane głównie dla 6 bądź 12 użytkowników. Serwis
obiadowy z reguły ma w swoim składzie odpowiednią do ilości użytkowników ilość talerzy głębokich,
płytkich i talerzyków deserowych. Poza tym zestaw obiadowy może mieć w swoim składzie salaterki czy
sosjerki. Nasz sklep internetowy zajmuje się sprzedażą zestawów sztucców, głównie sztućców Gerlach.
Proponujemy przede wszystkim zestawy przeznaczone dla 6 i dwunastu osób, ale oprócz tego zestawy
przeznaczone dla milusińskich oraz sztućce luzem. W zależności od zawartości, w komplecie sztućców oprócz
odpowiedniej ilości noży, widelców, łyżek, łyżeczek i widelczyków. Na zakupionych u nas kompletach
sztućców możemy wygrawerować dowolny napis (do wyboru kilkadziesiąt wzorów czcionek), dzięki czemu
staną się one autentyczną i pozostającą w na zawsze w pamięci pamiątką urodzin. Oprócz skompletowanych
garniturów obiadowych i do kawy mamy w swojej ofercie również produkty porcelanowe luzem.Pierwsza
część naszej oferty to pojedyncze składniki oferowanych w naszym sklepie serwisów obiadowych i kawowych
(takie jak cukiernice, dzbanki, imbryki, talerze, maselnice, zestawy do przypraw, pieprzniczki, tace do ciasta).
Można przy ich użyciu urozmaicić zakupiony serwis obiadowy czy do kawy o dodatkowe komponenty,
zastąpić komponenty rozbite czy w końcu zbudować dopasowany do własnych potrzeb serwis na porządaną
liczbę osób.

Kategorie
Dom i ogród - Kuchnia
Według lokalizacji - Wielkopolskie - Chodzież
Według domeny - Pl

Słowa kluczowe
Gerlach, Chodzież, Noże, Karolina, Lubiana, Sztućce, Serwis obiadowy, Porcelana

Informacje
Numer ID strony: 4043/4040, Status strony: aktywna od 12/09/2011 10:48, Typ strony: standard, Data
dodania: 12/09/2011 10:48, Zaindeksowane strony: Google, Yahoo, Bing, Liczba kliknięć: 1, odsłon: 1421

Page 1 / 1

http://www.linkmania.pl/4043
http://sklepdlaciebie.pl
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod
http://www.linkmania.pl/dom_i_ogrod/kuchnia
http://www.linkmania.pl/wedlug_lokalizacji
http://www.linkmania.pl/wedlug_lokalizacji/wielkopolskie
http://www.linkmania.pl/wedlug_lokalizacji/wielkopolskie/chodziez
http://www.linkmania.pl/wedlug_domeny
http://www.linkmania.pl/wedlug_domeny/pl
http://www.linkmania.pl/gerlach
http://www.linkmania.pl/chodziez
http://www.linkmania.pl/noze
http://www.linkmania.pl/karolina
http://www.linkmania.pl/lubiana
http://www.linkmania.pl/sztucce
http://www.linkmania.pl/serwis_obiadowy
http://www.linkmania.pl/porcelana
http://www.google.pl/search?q=site:http://sklepdlaciebie.pl
http://search.yahoo.com/search?p=site:http://sklepdlaciebie.pl
http://www.bing.com/search?q=site:http://sklepdlaciebie.pl

