


CENNIKCENNIK

Z elementami 3D, np.

kwiatami z foamiranu

lub papierowymi.

Kartka warstwowaKartka warstwowa

do pudełkado pudełka

Kartka warstwowaKartka warstwowa

do kopertydo koperty

Kompozycja oparta na

wyciętych grafikach,

podklejonych na lekkim

dystansie. 

30 zł30 zł

35 zł35 zł
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CENNIKCENNIK

Kartka, której

ozdobny front można

ustawić jak obraz na

sztaludze. 

Kartka sztalugowaKartka sztalugowa

+ koperta+ koperta

Kartka zKartka z
elementami pop upelementami pop up

+ koperta+ koperta
Okładka zdobiona jak przy

warstwowej kartce do
koperty. Po otwarciu

ukazuje się scenka 3D na
mechanizmie pop up.  

40 zł40 zł

  40 zł40 zł
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CENNIKCENNIK

Klapki i ścianki pudełka

mają ok. 10 x 10 cm, można

więc na nich umieścić np.

miejsca na niewielkie

zdjęcia. 

Kartka pop up boxKartka pop up box

duża (ok. 20 x 20 cm)duża (ok. 20 x 20 cm)

Kartka pop up boxKartka pop up box

mała (ok. 14 x 14 cm)mała (ok. 14 x 14 cm)
Kartka, która składa się na

płasko, a po rozłożeniu przybiera

formę pudełka, z którego

"wyskakują" różne elementy.

Klapki i ścianki pudełka mają

ok. 7 x 7 cm.   

40 zł40 zł

50 zł50 zł
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Ozdobne opakowanie
na małe czekoladki

Merci. 

Czekoladownik naCzekoladownik na

MerciMerci

55 zł55 zł

CENNIKCENNIK

Czekoladownik naCzekoladownik na

czekoladę ok. 100 gczekoladę ok. 100 g

Ozdobne opakowanie na

klasyczną czekoladę.

Wiązane na wstążkę. 

W środku można zamieścić

życzenia. 

50 zł50 zł
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  Album harmonijkaAlbum harmonijka
na zdjęcia 9 x 13 cmna zdjęcia 9 x 13 cm  
z elementem pop upz elementem pop up

+ pudełko+ pudełko

  Album harmonijkaAlbum harmonijka
na zdjęcia 9 x 13 cmna zdjęcia 9 x 13 cm

+ pudełko+ pudełko
Mały albumik w formie

harmonijki z miejscem na
wklejenie 10 zdjęć 9 x 13 cm,
ze zdobionymi okładkami.
Album można postawić na

półce jak ramkę.
60 zł60 zł

Do albumu można wkleić  8
zdjęć. W środku znajduje się

ozdobny element pop up,
"wyskakujący" po otwarciu.

70 zł70 zł
55



Wszystkie przedmioty tworzę w jednym
egzemplarzu.

Wszystkie strony kartek oklejam ozdobnym
papierem.

Większość baz tworzę samodzielnie. 

Mogę dodać na kartce np. imię albo datę, o
ile pozwala na to kompozycja.

Projekty specjalne wyceniane są indywidualnie.

CENNIKCENNIK
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje

Do ceny należy doliczyć koszty przesyłki:
Paczkomaty In Post – 12.99-15.49 zł

(w zależności od gabarytu).


