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Przyjemna dla oka kolorystyka powoduje, że dekoracje  
na stole i sali weselnej prezentują się naprawdę wyjątkowo. 
Eleganckie połączenie pięknego odcienia brązu z ażurowymi 

dodatkami to świetny pomysł na motyw przewodni  
przyjęcia weselnego.

Dekoracje weselne z kolekcji KarmeLOVE to słodkie i lekkie dodatki z motywem ażurowego serca.

http://www.slubnezakupy.pl/
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Dekoracje stołu

1.  Serwetki flizelinowe
2.  Serwetki flizelinowe tłoczone
3.  Wizytówki do wypisania z sercem

5.  Tabliczka na stolik w ramce
4.  Wizytówki z nadrukiem nazwisk gości

6.    Zawieszka na wódkę z imionami 
Pary Młodej

Zobacz produkty w sklepie klikając w ich nazwy poniżej:

Na stole główną rolę odgrywają serwetki. Zdecydowaliśmy 
sie na te w pięknym, karmelowym odcieniu wykonane  
z wysokiej jakości flizeliny. Można też pozwolić sobie  

na ekskluzywną wersję z tłoczeniem. Przy nakryciach gości 
warto także zastosować wizytówki z nazwiskami gości,  
a butelki z alkoholem ozdobić uroczymi zawieszkami.

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9611,serwetki_flizelinowe_gladkie_duni_karmelove_60szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9624,serwetki_tloczone_lily_elegance_karmelove_40szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9525,wizytowki_uniwersalne_karmelove_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9588,tabliczka_na_stolik_z_personalizacja_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9607,wizytowka_personalizowana_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9583,zawieszki_personalizowane_na_wodke_karmelove_10szt.htm
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Upominki dla gości
Idealnym podziękowaniem dla gości będą pudełeczka zdobione ażurowo wycinanym sercem. 

Można w nich umieścić migdały, czekoladki czy cukierki. Tak samo dobrze sprawdzą 
się malutkie buteleczki do puszczania baniek mydlanych. 

Świetnym uzupełnieniem są także przypinki czy bileciki dla gości.

4.  Pudełeczko z ażurowym sercem

3.  Bileciki podziękowanie 
z imionami Pary Młodej

2.  Przypinka z nazwiskami gości

5.  Bańki mydlane z imionami 
Pary Młodej

1.  Woreczek z organzy

Migdały w lukrze

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9524,pudeleczka_dla_gosci_karmelove_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9582,bilecik_personalizowany_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9587,winietka_przypinka_z_nazwiskami_gosci_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9593,banki_mydlane_z_personalizacja_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,102,307,woreczki_z_organzy_kolory_do_wyboru_20szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,102,1865,migdaly_ekskluzywne_lukier_czekolada_1kg_ok.180szt.htm


Dekoracje sali
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2.  Girlanda chorągiewki

4.  Plakat weselny personalizowany

1.  Baner z liter

3.  Ażurowe serca

Zobacz produkty w sklepie klikając w ich nazwy poniżej:

Na sali czy u dołu stołu idealnie spiszą się wszelkiego 
rodzaju girlandy z laserowymi wycięciami.  

Nasza propozycja to girlanda z zawieszonych na wstążce 
serc czy urocze chorągiewki. Świetnym elementem dekoracji 
sali będzie także baner z imionami Pary Młodej czy duży 

plakat, który po weselu będzie wspaniałą pamiątką.

wstążka tasiemka satynowa

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,5098,girlanda_choragiewki_biala_azurowa_3m.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9580,plakat_personalizowany_50x70cm_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9578,litera_do_baneru_personalizowanego_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9527,serca_dekoracyjne_karmelove_14cm_10szt_zps1d.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,210,131,wstazka_tasiemka_satynowa_1cm_25m.htm


Ażurowe serce
 detal, który ma znaczenie
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Motyw ażurowego serca pojawiający się na dekoracjach 
powoduje, że są one lekkie, a zarazem bardzo eleganckie. 

Szczególnie poduszkę na obrączki z tym motywem, 
pudło na telegramy i pamiątki czy księgę gości. 

Gnieniegdzie warto wpleść także pojedyncze ażurowe 
serduszka, które dodają smaczku całej kompozycji.

1.  Pudło na telegramy

3.  Wizytówka 
w kształcie serc

2.  Księga gości weselnych

4.  Ażurowe serce
5.  Poduszka na obrączki

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9604,pudlo_na_telegramy_z_personalizacja_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,4271,winietki_wizytowki_azurowe_serca_10_szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9577,ksiega_gosci_weselnych_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9527,serca_dekoracyjne_karmelove_14cm_10szt_zps1d.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,130,7680,poduszka_pod_obraczki_biale_serca.htm


Zaproszenia i menu

3.2.

1.

1.  Naklejka na kopertę
2.  Zawiadomienie ślubne

3.  Menu weselne

Organizując wesele dbajmy o to, 
by jak najwięcej dodatków było 

wykonanych w tym samym stylu. 
Przy tej kolekcji warto dobrać 
także zaproszenia ślubne czy 

menu z motywem serca. Będzie 
to świetne uzupełnienie całości.

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9628,naklejka_na_koperte_z_waszymi_inicjalami_karmelove.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9627,zawiadomienie_slubne_personalizowane_koperta_karmelove_1szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,252,9584,menu_weselne_karmelove.htm


Kwiaty i dodatki

2.1.

1.  Kieliszki do szampana
2.  Kieliszki do wódki weselnej

Na stole powinny znaleźć się także kwiaty. 
Tutaj idealnie pasują kwiatowe kompozycje 
w ciepłych odcieniach brzoskwini i kremu. 

Świetnie sprawdzą się także drewniane 
krążki pod świece czy kieliszki do szampana  

i wódki z nadrukami w stylu retro.

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,135,9192,kieliszki_do_szampana_pan_mlody_i_pani_mloda_2szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,135,9193,kieliszki_do_wodki_z_nadrukiem_2szt.htm


internetowy sklep ślubny

Wykorzystywanie części lub całości niniejszej publikacji w tym layoutu, 
tekstów i zdjęć bez zgody autora jest zabronione.

http://www.slubnezakupy.pl/
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Dekoracje weselne  w odcieniu 
Tiffany Blue
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