Dane aktualne na dzień: 02-08-2021 16:20

Link do produktu: https://bongogo.pl/bongo-szklane-h-14-cm-szlif-14-0-mm-p-651.html

Bongo szklane H 14 cm szlif 14,0
mm
Cena brutto

23,00 zł

Cena netto

18,70 zł

Numer katalogowy

BE213

Opis produktu
Bongo szklane H 14 cm szlif 14,0 mm.
Przedstawiamy kolejne mini bongo szklane do palenia.
Ta mała fajeczka wodna mierzy zaledwie 14 cm.
Pomimo tak niewielkich rozmiarów ma moc dawania kopa a dzięki tak małym wymiarom może stać się twoją kieszonkową,
przenośną alternatywą dla rzeczywistości.
To małe bonio jest w kształcie stożka, który u podstawy zwęża się w pierścień, on osadzony jest na solidnej szerokiej,
wykonanej z grubego szkła stopie a to zabezpiecza dzban z zawartością przed niechciana wywrotką. Uff, twoje zioła są
bezpieczne.
Bonio to ma odwróconą od typowych konstrukcję, gdyż w miejscu gdzie zazwyczaj znajduje się cybuch, tu umieszczono długi,
wąski ustnik.
Na wierzchołku bani wchodzi w pionie, pojemny, jak na takie maleństwo cybuch na męskim szlifie 14mm a więc zdolny
pomieścić dość suszu na porządne zanurkowanie.
Bańkę zdobi napis Bullet.
Powyższe cechy tej fajeczki wodnej powodują, że staje się ona bardzo poręczna, dyskretna i mobilna.
Dobrze też leży w dłoni.
Jak wszystkie bonga w sklepie bongogo.pl to także wykonane jest z żaroodpornego szkła.
Oferujemy to małe oryginalne bongo w atrakcyjnej cenie.
Sklep z bongami bongogo.pl zapewnia dyskretnie i bezpiecznie zapakowaną przesyłkę już od 10 zł.

Akcesoria do bong szklanych
Bongo sklep online - Bongogo.pl poleca do zakupionych bong szklanych szeroki wybór akcesoriów
wymiennych typu cybuchy szklane na szlifie 14,5 mm i 18,8 mm o długości od 9 cm do 22 cm, sitka stalowe o
zróżnicowane średnicy oraz perkolatory filtrujące do bong, nasadki filtrujące na cybuch - pozwalające na
usprawnić funkcjonowanie zakupionego szklanego bonga.
Ponadto w sklepie do nabycia krótkie cybuchy tzw. glas bowl , cybuchy przejściówki
Szanowni użytkownicy pamiętajcie , długość cybucha mierzymy od początku zaczynającego się szlifu do końca
cybucha (wąska rurka), czyli ta część która wchodzi do szklanego bonga.
Życzymy upalnego użytkowania
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