
 

 

 

 

 

 

                                                              

 

 



 

Brăduț decorativ de Crăciun 

     

Brăduț decorativ realizat in ghivechi din lemn*, construit din crengi de brad natural, decorat cu flori de bumbac,           

capace de lotus, steluțe, batoane de scorțișoară, flori naturale uscate, precum și alte elemente decorative.                                                                                                                                

Este o decorațiune minunată pentru masa de Crăciun sau pentru colțurile mici. 

         H-50-60 cm  

 *culoarea poate varia  



 

Aganjamfne df mahă  

             

Aranjament de Crăciun, realizat în suport de lemn*, cu brad și pin natural, flori de bumbac, conuri, portocală                    

uscată, steluțe, batoane de scorțișoară, precum și flori naturale uscate.                                                                                                                           

Perfect pentru a complimenta atmosfera de la cina de Crăciun, din familie. 

         L- 35cm, H–20 cm                                                                                                                                                                                                           

*culoarea poate varia 



 

Coș Better Together   

      

Coș cadou de dimensiuni mari ce conține: lădiță din lemn, 2 cănuțe în diverse culori*, față de masă (310cmx160cm),                        

aranjament din brad natural cu lumânare, calendar pentru tot anul din lemn și îngeraș decorativ.                                                                    

Ideal pentru a impresiona colegii de birou sau prietenii. 

*gri deschis, roz pal, galben pal, albastru deschis 



 

Coș Joy   

     

Coș cadou de dimensiuni mici ce conține: lădiță din lemn, o cănuță în diverse culori*, îngeraș decorativ                                                             

aranjament din brad natural cu lumânare și brăduț decorativ auriu.                                                                                                              

Ideal pentru a impresiona colegii de birou sau prietenii. 

*gri deschis, roz pal, galben pal, albastru deschis 



 

 Coroniță lemn   

     

                                                                                                                                                                                                                         

Coroniță din lemn natur, realizată din brad natural cu flori naturale proaspete, precum și uscate, conuri,                                      

steluțe și alte elemente decorative. Este perfectă pentru a complimenta atmosfera de Crăciun.                                                                        

 D – 30cm                                                                                                                                        



 

Coroniță din conuri   

     

 

  Coroniță realizată integral din conuri de brad, decorată cu crenguțe de brad natural și alte elemente de sezon.                               

Ideală pentru a complimenta ambianța de Crăciun. 

            D – 33cm      



 

                  Coroniță natur   

     

 

Coroniță realizată integral din brad natural cu flori naturale uscate, conuri, steluțe, batoane de scorțișoară,                           

fundă din iută, precum și alte elemente decorative.  Este ideală pentru a decora ușa casei. 

  D – 50cm                                                                                                                                        



 

                  Coroniță C găciunfahcă   

        

 

Coroniță realizată integral din brad natural, decorată cu flori naturale uscate, capace de lotus, globulețe,                                 

precum și alte alte elemente decorative.  Este ideală pentru a decora ușa casei. 

  D – 50cm 



 

                  Aganjamfne lumânagf    

     

   Aranjament de Crăciun în nuanțe de roșu, realizat în ghiveci*, cu brad și pin natural, conuri, steluțe,                                     

capace de lotus, flori naturale uscate și lumânare din parafină.                                                                                                                               

Este perfect pentru a complimenta atmosfera de la cina de Crăciun, din familie. 

 *culoarea poate varia  



 

                  Aranjament decorativ boem  

     

   Aranjament de Crăciun în nuanțe deschise, realizat în ghiveci*, cu brad și pin natural, conuri, steluțe,                                     

batoane de scorțișoară, flori de bumbac, portocală uscată și lumânare din parafină.                                                                                                                               

Este perfect pentru a complimenta atmosfera de la cină de Crăciun, din familie. 

* culoarea poate varia 



 

 

 

 

 

 Termen de execuție  -  2-3 zile calendaristice de la data confirmării comenzii. 

 Transport gratuit la comenzi de minim 250 lei, în București.  

 Comenzile sub pragul valoric de 250 lei pot fi ridicate de la sediul nostru. 

               10% reducere pentru comenzile plasate până pe 6 decembrie 2019*. 

               10% reducere pentru comenzile mai mari de 700 lei *. 

 

     *ofertele nu se cumulează 


