Zdeňka Pospíšilová
tel: 606 304 300,
e-mail: krabickydarkove@volny.cz
www.krabickydarkove.shop1.cz

POKLADNIČKY NA BLAHOPŘÁNÍ A NA PENÍZE

Družička I. / 30x20x23 cm / design: bílá perláž,
Družička II. / 22x15x16,8 cm / design: bílá perláž
Karolínka / 14x10x14 cm / design: bílá perláž, šampaň, vintage
Další barvy dle dohody min. odběr 4 ks.

Družička I. / 30x20x23 cm /
design: šampaň

Lucka / 30x20x16 cm / design: bílá
perláž / Výřez: 10 x 15 cm
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Družička I. – barevná
30x20x23 cm
Design: zámecký –zlatá a stříbrná, vintage, další
barvy dle dohody, min. odběr 3 ks.
Dvoubarevné jsou z letošní nabídky vyřazeny.

Družička I. / 30x 20x23 cm /
design: BÍLÁ LESK

Anna / 28x18x14 cm /
Sada Anna 2 v 1 / 28x18x14 cm
a 29,5x19,5x15 cm
design: bílá perláž

Nevěsta / 30x20x23 cm /
design: bílá glimmer - třpytky

Kulatá Viktorka
průměr 32 cm, výška 16 cm
design: bílá perláž

POKLADNIČKY NA BLAHOPŘÁNÍ A NA PENÍZE

Poštovní schránka
29x10x29 cm / design: bílá perláž

SKLÁDACÍ POKLADNIČKA KOSTKA
20x20x20 cm / design: bílo-bílá / dodáváme rozloženou
UPRAVENÁ, gramáž 500g

Samolepky s textem
Na peníze / Pro nevěstu a ženicha /
Na blahopřání a na peníze
7 x 12 cm
Balení: po 5 ks / jeden typ textu
Barva: bílá s černým textem
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SKLÁDACÍ POKLADNIČKA VLNITÁ
29x19x17 cm, / dodáváme rozložené / bílá vlnitá
a hnědá vlnitá lepenka
UPRAVENO - bílá lepenka – slabší gramáž
Výřez má zakulacené hrany.

Krabička na svatební oznámení
Balení: 30 ks / dodáváme rozložené
16,5x5x5 cm
Barva: bílá hladká

MALÉ KRABIČKY / VÝSLUŽKOVÉ KRABIČKY

Míla na blahopřání, vouchery
23x11x2 cm
design: bílá perláž, bílé třpytky

Výslužková krabička - Taštička
Balení: 50 ks / dodáváme rozložené
10x7,5x6 cm
Barva: bílá

Výslužková krabička - Kabelka
Balení: 50 ks / dodáváme rozložené
9,5x6,5x9 cm
Barva: bílá

Výslužková krabička - DORT
Balení: 50 ks / dodáváme rozložené
9x9,5x14 cm
Barva: bílá
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Marek na peníze
17,5x7,6x2 cm
design: bílá perláž, bílé třpytky

Výslužková krabička - kytičky
Balení: 30 ks / dodáváme rozložené
11,5x6x4 cm
Barva: bílá

DOPLŇKY

SADA srdíček velká 2 v 1
Rozměry: průměr 38 cm / výška 5,5 cm
průměr 45 cm / výška 6 cm
design: červená, bílá, šampaň

SADA kulatých krabic 3 v 1
Rozměry: průměr 20 cm / výška 10 cm
průměr 26 cm / výška 15 cm
průměr 34 cm / výška 20 cm
design: bílá, šampaň

SADA srdíček malá 6 v 1
Rozměry: průměr 7 cm / výška 3 cm
průměr 10 cm / výška 4 cm
průměr 13 cm / výška 6 cm
průměr 18 cm / výška 7 cm
průměr 23 cm / výška 8 cm
průměr 26 cm / výška 9 cm
design: červená, bílá, šampaň

Desky na oddací list
se zlatou ražbou
Rozměry: A5
design: bílé třpytky
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Desky na oddací list
Rozměry: A5
design: bílá lesk
Motiv: obrázek tančícího páru v barvě šampaň,
lila nebo se zlatým textem ODDACÍ LIST.

