




COLORfl owers
Jemné kvetinové vzory v kombinácii s krásnymi 
textami plnými citov robia z našej kolekcie
Color fl owers skvelý darček pre jedinečné ženy
vo Vašom živote.

cenový kód: I
rozmer: 120 x 180 mm
spracovanie: glitter 

s001681

s022394



HAPPYpets
Keď príde na rad oslava našich najmenších,
sú tu naši veselí a farební miláčikovia.  

cenový kód: I
rozmer: 120 x 180 mm
spracovanie: výsek, glitter 

s022408

s022409



HUGGYbears
Srdečné prianie a veľké objatie 
od roztomilého medvedíka
z kolekcie Huggy bears
urobí radosť určite
každému dieťaťu.

cenový kód: X
rozmer: 155 x 220 mm
spracovanie: výsek 

Srdečné prianie a veľké objatie 

cenový kód: X

S deč é p a e a e é objat e
od roztomilého medvedíka
z kolekcie Huggy bears
urobí radosť určite
každému dieťaťu.

s022413

s022414



DIEVČENSKÁzáležitosť
Pohodu a radosť, ktoré vytvárajú naše blahoželania,
si zaslúži každá žena.
Výnimočné motívy a spracovanie robí blahoželania 
osobitejšími.

cenový kód: H
rozmer: 120 x 180 mm
spracovanie: výsek 

s001692

s022407



cenový kód: I
rozmer: 107 x 157 mm
spracovanie: razba, glitter
čierna obálka 

TRENDY
Je skvelé obdarovať svojich milých najhorúcejšími
trendmi. Aj prianie je módna záležitosť.

d: I
7 x 157 mm

s022398

s022399

s022476

s022477



s001776
cenový kód: I

s001777
cenový kód: I

s022483
cenový kód: H

SWEEThome
Každý má rád sladký domov,
ktorý nesklame a hreje pri srdci.

cenový kód: H, I
rozmer: 120 x 180 mm
spracovanie: lokálny UV lak, glitter

s00177
cenový kód

76
d: I

s001777
cenový kód: I

s022483



NESTARNÚCAklasika
Kniha života - Obľúbené blahoželanie
pre výnimočné príležitosti, 
zdobené kovovou razbou a výsekom.

cenový kód: X
rozmer: 155 x 220 mm
spracovanie: výsek, razba

s360a096
s370a096



s022487
cenový kód: P

s001784
cenový kód: I

s022486
cenový kód: H

784
kód: I

s001784s022486

GENTLEMAN
Elegantné, decentné, štýlové,
jednoducho pravý gentleman.

cenový kód: H, I, P
rozmer: 120 x 180 mm,
peňaženka 100 x 200 mm
spracovanie: lokálny UV lak, razba

g , , ý ,
jednoducho pravý gentleman.



SHINYgreetings
Bohato zdobené priania zažiaria pri každej 
príležitosti.

cenový kód: GK
rozmer: 126 x 178 mm
spracovanie: razba, aplikácie
glitrový papier
farebná obálka

w001794

w011279
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