
Kwiaciarnia

margaretka x5, róża
czerwona x6, wys. 60 cm, róża 
pomarańczowa x4, wys. 60 cm,

goździk x6, ruskus x3,
pistacja x4, aralia x3

Uśmiech
 kobiety

20000
szt.



róża x6, wys. 40 cm,
gipsówka x1, aralia x1

Czerwień
i biel

5000
szt.

goździk gałązkowy x5,
grevillea suszona x1,

aspidistra x1, aralia x2

Mieczyk

4000
szt.



słonecznik x3, nawłoć x3,
leder x3, alstroemeria x3,

pistacja x5

Słoneczko

8700
szt.

goździk x18,
pistacja x5, trawa x1

Goździkowyczar

10000
szt.



przetacznik x3, eustoma x3, 
lewkonia x3, róża gałązkowa x4, 

ruskus x4, pistacja x5,
orzech x5, wax x4,

goździk x5

Pudrowy
skarb

25000
szt.

róża x5, wys. 40 cm,
margaretka x3,

gerbera x6, goździk x3,
alstroemeria x4, pistacja x4, 

aspidistra x10, trawa x3

Tęczowa
bajka

20000
szt.



Bukiety
na zamówienie

Zamów osobiście, telefonicznie pod numerem
76 876 76 37 lub mailowo: zakupy_legnica@bi1.pl

Określ przedział cenowy i okazję na jaką bukiet ma być przygotowany.
Nasza florystka wykona bukiet „od ręki” lub na umówiony termin.

Istnieje możliwość dowozu bukietu pod wskazany adres.
Darmowa dostawa bukietów od 150 zł.*

*zakup poniżej 150 zł to koszt dostawy 15 zł.



Bukiety
na zamówienie

Zamów osobiście, telefonicznie pod numerem
76 876 76 37 lub mailowo: zakupy_legnica@bi1.pl

Określ przedział cenowy i okazję na jaką bukiet ma być przygotowany.
Nasza florystka wykona bukiet „od ręki” lub na umówiony termin.

Istnieje możliwość dowozu bukietu pod wskazany adres.
Darmowa dostawa bukietów od 150 zł.*

bi1 informuje, że zdjęcia umieszczone w gazetce mogą odbiegać od wizerunku artykułu znajdującego się w sprzedaży. bi1 informuje, że nie odpowiada
za błędy powstałe w druku. Hipermarkety bi1 nie prowadzą sprzedaży hurtowej. Bieżąca oferta jest skierowana do klientów detalicznych.

pn. - sob. 9.00-21.00     nd. handl. 9.00-21.00Legnica, ul. Fabryczna 3

róża x3, wys. 80 cm,
goździk gałązkowy x4, lilie x4,

eustoma x1, ruskus x4,
ruskus drobny x2, aralia x2

Ostatniepożegnanie

15000
szt.

gerbera x4, margaretka x2,
kawa x3, goździk

gałązkowy x6, aralia x2

Gerberetka

6000
szt.


