




TRENDY
Je skvělé obdarovat své 
milé nejžhavějšími trendy. 
I přání je módní záležitost.

cenový kód: I
rozměr: 107 x 157 mm
zpracování: glitter, ražba 
černá obálka

c022475022475c0c0

cenový kód: I

c022476

c022477

c022478



cenový kód: I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

c022489

DARK
BEAUTY
Ponořit se do bohatství 
barev v šeru exotického 
lesa. Úchvatné kouzlo 
květů a rostlin.

c0c02222484899

c022488

c022490



cenový kód: H, I, P
rozměr: 120 x 180 mm
peněženka 100 x 200 mm
zpracování: lokální UV lak, ražba

GENTLEMAN
Elegantní, decentní, stylový, prostě
pravý gentleman.
E
p
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mm

V lak, ražba

c022486
cenový kód: H

c022487
cenový kód: P

c001784
cenový kód: I

c001783
cenový kód: H



cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: výsek

DOTS
Jako roztomilé
berušky,
samá tečka
a veselé barvičky!

c001790

c001791

c022494

c022495



cenový kód: I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

CUTE
Roztomiloučká 
zvířátka ve sladkých 
pastelových
barvách jako
cukrlátka pro mlsné 
jazýčky. 

c001789

c001788

c022492

c022493



cenový kód: X
rozměr: 155 x 220 mm
zpracování: lokální UV lak, ražba

PERSONALITY
Každý z nás je osobnost s velkým O.
Pro její zdůraznění se hodí přání ve velkém
stylu a rozměru XL.

cenový kód: X

c001768

c001767

c001765

c001766



cenový kód: I, P
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter, ražba, výsek, lokální UV lak

ROSE
GOLD
Důvěrná modrá, 
sladká růžová, 
nejdražší zlato a
luxusní mramor, 
co víc si přát?

c001785
cenový kód: P

c001786
cenový kód: P

c001787
cenový kód: I

c022491
cenový kód: I



cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

ROMANCE
Nechat se unášet záplavou 
úchvatných romantických 
květů a oblohou plnou
motýlů.

ód: H
20 x 180 mm
ní: glitter

c001764

c022473

c001763

c022474



cenový kód: H, I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak, glitter

MADEIRA
Třpytivé krajky rozzáří každé 
srdce a vykouzlí úsměv
na každé tváři!

cenový kód: H I

c001781
cenový kód: H

c001780
cenový kód: I

c001782
cenový kód: H

c022485
cenový kód: I



cenový kód: H, I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: lokální UV lak, glitter

SWEET HOME
Každý má rád sladký domov,
který nezklame a hřeje u srdce.
Kaž
kte

c001776
cenový kód: I

c001777
cenový kód: I

c001779
cenový kód: I



c001778
cenový kód: H

c022484
cenový kód: H

c022483
cenový kód: H



cenový kód: H
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter,
zkrácená přední strana

LADY
Každá dáma ví, 
jak si užít nejen 
sváteční dny,
ale celý život! 
Každá dáma ví,
jak obdarovat!
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c001772

c001770c001769

c001771



FRESH
Svěžest a vůně
čerstvě natrhaných 
květů je radost
a dar!
kvě
a d

cenový kód: I
rozměr: 120 x 180 mm
zpracování: glitter

c001774

c001775

c022482

c022481



cenový kód: GK
rozměr: 126 x 178 mm
zpracování: ražba, aplikace,
glitrový papír
barevná obálka

c001792

SHINY
  greetings
   Bohatě zdobená přání zazáří
           při každé příležitosti.

c001792

p
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c001793

c022496

c022497

c022498

c001795

w001794

c001796

c022499



SHINY greetings
                                                                    SVATEBNÍ KOLEKCE

c011276 c011277 c011278 c011280

c011281 c011284 c011282 w011279 c011283



NEWlooks 
vystavení
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