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Wasze Ulubione

Pod-talerze, złote sztućce, ścianki, napis LOVE i wiele innych…



Złote sztućce ze stali nierdzewnej

o 8 zł/ komplet* <150 kompletów

o 7 zł/ komplet >150 kompletów

o Dostępność: 200 kompletów

o Mycie ręczne

*Na komplet składają się: nóż, łyżka, widelec i łyżeczka
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Ścianka ze sztucznych kwiatów

Fot. Damian Łukasz Photography

o Cena: 500 złotych*

o Wymiary: 2,2m x 2m lub 2m x 1,8 m

• Cena zawiera koszty montażu i demontażu.                                  

• Nie ma możliwości samodzielnego montażu.  

• Ścianka jest naszym autorskim projektem, wygląd móc ulec nieznacznej 

zmianie. Prosimy pytać o aktualne zdjęcia ścianki.



Ścianka – tło
Stare drzwi

o 200 zł (same skrzydła bez dekoracji*)

o Wymiary: 190x60 cm/ skrzydło

o Rozstaw drzwi dowolny (dekoracje mocowane są na 
odrębnej listwie)

* Możliwość wynajęcia drzwi z usługą strojenia żywymi kwiatami i tkaninami, 

prosimy pytać o szczegóły.
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Fot. Patrycja Kierońska Fotografia



Pod-talerze z trawy morskiej

o 2,80 zł/ szt.

o Wymiary: śr. 30 cm

o Dostępność: 135 szt.

Fot. Karol Nycz



Złote pod-talerze
o 3 zł/ szt.

o Wymiary: śr. 33 cm

o Dostępność: 200 szt.



Złote pierścienie (obręcze)



Drewniany napis LOVE

o Wysokość ok. 92 cm

o Napis: 200 zł*

Fot. Krystian Szczepanik

* Cena dotyczy samego napisu. Do niego można dobrać

girlandę z katalogu „Oświetlenie”.



Konstrukcja z bielonych drabin

o Cena: 200 zł*

o Wymiary: 180x200 cm

* Cena dotyczy samej konstrukcji. Dekoracje (obrusy, tace, oświetlenie, napisy itd.) znajdują się w pozostałych 

katalogach. 

Fot. Karol NyczFot. Nikola Baron



Złota klatka

o 35 zł/ szt.*

o Wymiary: 73x34 cm

o Dostępność: 1 szt.

o 30 zł/ szt.*

o Wymiary: 60x28 cm

o Dostępność: 1 szt.

*Cena dotyczy klatki bez dekoracji
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Aparat do fotografii natychmiastowej



Drewniana podświetlana tabliczka (Light Box)

o 20 zł/szt.

o Wymiary: 32x22 cm

o Zawiera zestaw wymiennych liter i symboli

o Dostępność: 1 szt. 

Fot. Karol Nycz



Wypoczynek na paletach
o 350 zł/ komplet

o Wymiary palet: 80x60 cm

* Na komplet składają się: 3 siedziska z 13 palet, 6 poduszek, koc, bukiecik na 
stół


