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DA03 - CZARNE BALONY DLA
DZIEWCZYNKI W STÓPKI
DZIECIĘCE - 6 SZTUK - 12"
CALOWE
CENA:

8,50 PLN

CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Producent: BelBal - producent balonów gumowych
Numer katalogowy: 5000288
Kod EAN: 5414391003611

OPIS PRZEDMIOTU
Piękne, duże baloniki w kolorze czarnym z białymi i różowymi nadrukami.

Jesteś rodzicem, który spodziewa się córeczki? A może organizujesz Baby Shower dla koleżanki? Te baloniki zasługują
na Twoją uwagę. Dzięki nim możesz odpowiednio udekorować każde wnętrze.

Jak wyglądają baloniki i czym się cechują?

Baloniki wykonane są z naturalnego lateksu, nadruk w kolorach bieli i fuksji wygląda bardzo atrakcyjnie i pięknie
kontrastuje z czarnym kolorem balonów. Rozmiar to około 30 cm wysokości po napełnieniu. Balony z nadrukowanymi
dziecięcymi stópkami, ubrankami i napisem It's a girl.

Balony idealne na Baby Shower, przywitanie dziecka w domu lub 1 urodziny.

Balonik, dzięki pięknemu nadrukowi, będzie stanowił doskonałą dekorację. Czarny kolor idealnie wybija się na tle jasnych
powierzchni takich jak ściana, zasłony lub suﬁt, a nadruk w białym i ciemnoróżowym kolorze jest widoczny nawet z
większej odległości.

Jak można wykorzystać czarne balony na Baby Shower?

Balony świetnie prezentują się w kiściach po kilka sztuk lub jako dodatek do innych balonów np. różowych serduszek, lub
gwiazdek. Baloniki te, po napompowaniu helem, można przyczepić też pojedynczo do krzeseł naszych gości lub puścić
pod suﬁt, aby wesoło kołysały się nad głowami całej rodziny. Jeśli temperatura nie jest zbyt niska (hel w niskich
temperaturach zmniejsza swoją objętość) lub wysoka (w wysokich temperaturach objętość helu powiększa się) możemy
także udekorować nimi ogród lub werandę.

Dlaczego warto używać właśnie tych balonów?

Baloniki są bardzo dobrej jakości, dzięki temu pięknie wyglądają i są bardzo wytrzymałe. Przy odpowiednim napełnieniu
ich helem lub powietrzem rzadko potraﬁą zawieść nasze oczekiwania. Nadruk wykonany jest na dużej powierzchni
balonika dzięki czemu, jeśli balonik się obróci, dalej będzie stanowił wspaniałą dekorację naszego przyjęcia.

Jak prawidłowo napompować balonik helem?

Najlepiej wykorzystasz możliwości balonika, uszczelniając go specjalnym żelem do balonów. Wystarczy ilość około
połowy paznokcia palca wskazującego, aby balonik zamiast kilku godzin unosił się w powietrzu dniami, a nawet
tygodniami. Po napompowaniu balonika należy zawiązać supełek i doczepić kolorową wstążkę. Odpowiednio
napompowany balonik unosi się w powietrzu od kilku godzin (bez żelu) do nawet kilku tygodni (z żelem).
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