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Chrzest to istotne wydarzenie dla dziecka, jak i jego rodziny. Dziecko musi czuć się w tym dniu dobrze w
swoim stroju na chrzest. Wytwarzane przez nas stroje są bezpieczne dla każdego malucha. 

Od pewnego czasu pasjonujemy się projektowaniem i szyciem okazjonalnych kompletów ubrań dla
najmłodszych. Do każdego nowego projektu wybieramy wysokiej klasy materiały, by ubranka do chrztu
wyglądały elegancko, a maluszki czuły się w nich dobrze. Klasę naszych ubranek do chrztu podkreślają
ręcznie wykonywane ozdoby. Na samym początku nasz sklep zlokalizowany był w Warszawie, lecz w tej
chwili zajmujemy się przede wszystkim sprzedażą za pomocą naszego sklepu internetowego. Opłaca się
zajrzeć na naszą witrynę balumi.com.pl po o wiele więcej informacji, a też po to, żeby zobaczyć zdjęcia
naszych produktów. Biuro Balumi zlokalizowane jest w Odrano Woli na ul. Turkusowej 1a. Zapraszamy do
skontaktowania się naszą firmą drogą mailową: sklep@balumi.com.pl lub pod nrem tel.: 728 834 866. 

Nasze produkty wytwarzamy pod Warszawą, jednak przesyłamy je do wszystkich części naszego kraju. To
idealny i łatwy sposób, żeby zakupić nasze komplety do chrztu. Należy zajrzeć na naszą witrynę internetową,
aby dowiedzieć się, jakie rozmiary posiadamy i jak dobrać je dla dziecka. W Balumi kupią Państwo nie tylko
stroje, ale ponadto inne niezbędne produkty, jak na przykład buty. Po raz ostatni zapraszamy państwa do
przejrzenia naszej strony i zapoznania się z ofertą.
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