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DA13 - BALON Z NADRUKIEM W
CHMURKI - - 6 SZTUK - 12" CALI
CENA:

12,00 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: BelBal - producent balonów gumowych
Numer katalogowy: 5000257
Kod EAN: 5414391003307

OPIS PRZEDMIOTU

Balony idealne na Baby Shower. Różowe i ﬁoletowe balony
na hel z nadrukiem w białe chmurki.
Efektowne baloniki w różowo ﬁoletowych barwach z motywem chmurek to idealna dekoracja, która daje wiele
możliwości.

Główne cechy balonów
W naszej Paczce z Balonami znajdziesz 6 sztuk takich baloników. Po napompowaniu osiągną one rozmiar około 30 cm.
Doskonałe do napompowania ich helem, aby wesoło unosiły się w powietrzu lub powietrzem jako dodatkowa ozdoba do
łóżeczka, prezentu itp.

Na jakie okazje przydadzą się te balony?
Balony w chmurki wykorzystywane są zazwyczaj jako dekoracja na przyjęciu z okazji Baby Shower. Czasem
dekorujemy nimi Kinder bale w tematyce baloniarstwa lub samolotów. Są też fajnym prezentem dla osoby, o której
często wszyscy mówią, że ma głowę w chmurach.

Jak można wykorzystać te baloniki do udekorowania wybranego miejsca?
Jeśli zdecydujesz się na napełnienie balonów helem, to proponuję rozważyć zakup Balon bocian na Baby Shower. Balonik
ten idealnie będzie pasował, jeśli umieścisz balonik w najwyższym miejscu bukietu z balonów. Jeśli planujesz
napompować baloniki powietrze, to warto zaopatrzyć się w ładną wstążkę lub trochę różowego, lub białego tiulu.
Materiał ten idealnie dopełni kompozycję, którą stworzysz.

Dlaczego warto używać właśnie tych balonów?
Bo są to najlepsze balony na świecie (naszym skromnym zdaniem). Są wytrzymałe, długo utrzymują w sobie hel lub
powietrze i pięknie wyglądają. Dodatkowo posiadają szereg atestów bezpieczeństwa. Są one także biodegradowalne.

Jak prawidłowo napompować balonik helem?
Zasada jest jak przy innych balonach tego typu. Uszczelniamy balon żelem (jeśli pominiesz ten krok, balon będzie latał
do 12 godzin), pompujemy go helem i zawiązujemy. Na końcu wstążka i gotowe.
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