Wzór: KS01

Rozmiar: 140 x 140

Karnet kwadratowy kremowy ze złotymi
ozdobnymi elementami oraz złotym pasem
diamentowym na którym zawieszona
jest kremowo - złota bombka.

Wzór: KS02

Rozmiar: 140 x 140

Karnet kwadratowy kremowy ze złotym
ozdobnym papierem tłoczonym w gwiazdki
oraz kremowymi postaciami uciekającego
z prezentami Mikołaja i renifera.
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Wzór: KS03

Rozmiar: 140 x 140

Kwadratowy karnet z nakrapianego granatowego
papieru, w którego lewym dolnym rogu wycięty
jest motyw gwiazdek a w prawym górnym rogu
na srebrnym pasie diamentowym zawieszona jest
biała bombka z ozdobną białą kokardką.

Wzór: KS04

Rozmiar: 140 x 140

Czerwony, kwadratowy karnet ze srebrno-czerwoną
ramką, na której wytłoczony jest wieniec z gwiazdek a na jego środku na taśmie piankowej umieszczony jest napis Wesołych Świąt. Całość ozdobiona
jest srebrnymi cyrkoniami.
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Wzór: KS05

Rozmiar: 140 x 140

Karnet kwadratowy z srebrnego metalizowanego
papieru z wyciętą bombką, która została zawieszona
na białej kokardce. Całość ozdobiona
jest srebrną gwiazdką i srebrną cyrkonią a całość
dopełnia biały napis Merry Christmas.

Wzór: KS06

Rozmiar: 140 x 140

Srebrny, kwadratowy karnet z czerwono - srebrną
ramką, na której wytłoczony jest wieniec
z gwiazdek a na jego środku napis
Merry Christmas. Całość ozdobiona
jest srebrnymi cyrkoniami.
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Wzór: KS07

Rozmiar: 140 x 140

Wzór: KS08

Rozmiar: 140 x 140

Kremowo – czerwony karnet kwadratowy
z ozdobnym świątecznym tłoczeniem
oraz czerwonymi świątecznymi świecami,
które ozdobione są złotymi perełkami.

Złoto – kremowa kartka kwadratowa
z wytłoczonym motywem gwiazdek
oraz małym reniferkiem, który na rogach
ma zawieszone bombki.
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Wzór: KS09

Rozmiar: 140 x 140

Wzór: KS10

Rozmiar: 140 x 140

Biała metalizowana kartka kwadratowa
z wyciętym motywem gwiazdek. Całość
ozdobiona jest srebrnymi cyrkoniami oraz
granatowym napisem Merry Christmas.

Kartka kwadratowa z zielonego metalizowanego
papieru, w którym wycięta jest ozdobna bombka i zawieszona na czerwonej kokardce. Całość
dopełnia kremowa gwiazdka ze złotą perełką.
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Wzór: KS11

Rozmiar: 140 x 140

Wzór: KS12

Rozmiar: 140 x 140

Biały karnet kwadratowy z granatowym,
tłoczonym motywem gwiazdek
oraz zimowymi białymi choinkami.

Kremowo – złoty karnet kwadratowy
z ozdobnym zimowym tłoczeniem
oraz złotymi świątecznymi świecami
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Czerwono – srebrna kartka pozioma z wytłoczonym, zimowym motywem i czerwonym,
wypełnionym prezentami pociągiem.
Cyrkonie imitują koła pociągu a czerwony
napis dopełnia całość.

Wzór: KS14

Wzór: KS13

Rozmiar: 210 x 105
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Rozmiar: 210 x 105

Granatowa kartka pozioma z wyciętym,
zimowym motywem gwiazdek i srebrnym
pociągiem. Cyrkonie imitują koła pociągu
a biały napis dopełnia całość.

Złoty karnet poziomy z kremowym motywem
bombki, która zawieszona jest na sznurku.

Wzór: KS16

Wzór: KS15

Rozmiar: 210 x 105
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Rozmiar: 210 x 105

Karnet poziomy wykonany z zielonego
papieru metalizowanego, w którym wycięte
są świąteczne choinki a całość ozdobiona
jest sznurkiem i kremową gwiazdką.

Karnet poziomy wykonany z brązowego
metalizowanego papieru z dużymi złotymi
i kremowymi choinkami, obok których można
umieścić logo ﬁrmy.

Wzór: KS17

Wzór: KS18

Rozmiar: 210 x 105
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Rozmiar: 210 x 105

Kremowy karnet poziomy, na którym
znajduje się biały zimowy pejzaż.

Wzór: KS19

Rozmiar: 150 x 105

Wzór: KS20

Rozmiar: 150 x 105

Zielony, pionowy karnet z wytłoczonym
motywem fruwających reniferów. Całość
dopełnia czerwony napis Merry Christmas.

Karnet pionowy wykonany ze srebrno – granatowego papieru oraz srebrnym małym reniferem.
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Wzór: KS21

Rozmiar: 150 x 105

Wzór: KS22

Złoty karnet pionowy z wytłoczoną świąteczną
ramką oraz kremową bombką w środku,
która ozdobiona jest czerwoną kokardką
i kremową gwiazdką.
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Rozmiar: 150 x 105

Zielono-czerwona kartka pionowa
z uciekającym Mikołajem i reniferem.

Wzór: KS23

Wzór: KS24

Rozmiar: 210 x 105

Czerwono – srebrna kartka pionowa z wypukłym tłoczeniem oraz małym czerwonym
reniferem. Całość dopełnia czerwony napis.

Rozmiar: 210 x 105

Biało – granatowa kartka z wypukłym,
świątecznym tłoczeniem. Całość przyozdobiona jest białą ozdobną choinką
i srebrnymi cyrkoniami.
- 13 -

Szczegóły oferty oraz rabaty
Skład 1 kompletu - kartka świąteczna z życzeniami, koperta
Ceny podane w katalogu cą cenami netto (23% VAT).
W przypadku większych zamówień oferujemy korzystne rabaty ilościowe.
Ilość zamówionych kartek
od 51 - 100 szt.
101 - 150 szt.
od 151 szt.

Rabat
5%
8%
10%

W środku kartki świątecznej znajdują się życzenia świąteczne. Istnieje oczywiście możliwość zmiany treści
jak i personalizacji życzeń oraz dodanie logo ﬁrmy na kartce lub w środku. Przykładowa treść życzeń:
Wszystkim naszym Klientom i Partnerom
pragniemy serdecznie podziękować
za zaufanie i współpracę w 2018 roku.
Życzymy Państwu radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz dalszych sukcesów, mądrych decyzji,
odważnych marzeń, cierpliwości i wytrwałości
w nadchodzącym Nowym Roku.
Tego życzą właściciele i pracownicy ﬁrmy Deco Styl.
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Na każdej kartce lub życzeniach istnieje możliwość umieszczenia logo ﬁrmy.
Niżej przedstawiamy niektóre realizacje.
Kolory kartek świątecznych znajdujących się w katalogu mogą się nieznacznie różnić w rzeczywistości.
W ofercie posiadamy także opakowania na wino oraz torebki.
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Deco Styl Iwona Cichoń
ul. Olszowa 34
47-253 Cisek

Strona internetowa: www.decostyl.eu
Adres e-mail: info@decostyl.eu
Tel/fax: +48 77 4871 169

