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Dekoracje weselne 
 w odcieniu 

Tiffany Blue

http://www.slubnezakupy.pl/


Odcień tiffany blue rozpropagowany przez słynną firmę 
jubilerską Tiffany & Co. i jej słynne pudełeczka  

na biżuterię do dziś kojarzony jest z luksusem i elegancją. 
Przez wiele par to kolor najbardziej pożądany na wesele.

Dekoracje weselne w kolorze tiffany blue prezentują się 
stylowo i są kwintesencją dobrego gustu. Kolor ten najlepiej 

łączyć z bielą lub srebrem, by uzyskać wyjątkowy efekt  
na stole i sali weselnej oraz wprawić gości w zachwyt. 

http://www.slubnezakupy.pl/


Dekoracje stołu

4.1. 2.

3.

6.

5.

4. Serwetki flizelinowe
Lustro pod świece

1.  Świece pieńkowe
2.  Diamentowe wizytowniki

Wizytówki do wypisania

6.  Świece kule o średnicy 6cm
Świece kule o średnicy 8cm

3.  Satynowy bieżnik                                     

5.    Świece w szkle

Na stole nie może zabraknąć podstawowych elementów, takich jak 
biały obrus czy satynowy bieżnik w odcieniu Tiffany Blue i oczywiście 
serwetek. Warto wykorzystać także lustrzane podstawki pod świece, 
które sprawią, że ich blask obejmie cały stół. Warto zdecydować się 
też na eleganckie wizytówki, które umieszczone w diamentowych 
wizytownikach wyglądają naprawdę przepięknie. Romantyczny 

nastrój zapewnią różnego rodzaju świece, które nie tylko nadadzą 
przyjęciu klimatu, ale i zbliżą do siebie gości.

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10162,serwetki_flizelinowe_tiffany_blue_40x40cm_60szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10222,lustro_pod_swiece_duzy_kwadrat_25x25cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10404,swiece_pie_kowe_mat_duni_tiffany_blue_15_7cm_12szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10217,wizytowniki_diamentowe_tiffany_blue_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,4201,wizytowki_winietki_white_dream_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10402,swiece_kule_metalizowane_tiffany_blue_6cm_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10401,swiece_kule_metalizowane_tiffany_blue_8cm_6szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10218,satyna_bieznik_tiffany_blue_36cmx9m.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10405,swiece_w_szkle_ibiza_tiffany_blue_12szt.htm


Tak ważne drobne gesty 
4.

1.

2.

3.

Zobacz produkty w sklepie klikając w ich nazwy poniżej:

Upominki dla gości to coś, o czym musicie pomyśleć. 
Wyrażą wdzięczność za przybycie i podziękują najbliższym. 

Nie musicie decydować się na drogie prezenty. Idealnie 
sprawdzą się białe pudełeczka przewiązane kokardką  

lub migdały w lukrze umieszczone w ozdobnych woreczkach 
z organzy. Można zdecydować się także na pudełeczka 
o eleganckim kształcie wykonane z perłowego papieru 

lub urocze papierowe klatki, które przewiązane tasiemką 
prezentują się naprawdę wyjątkowo. 

4. Pudełeczka ornamentowe 
klatki

2. Woreczki z organzy
Migdały w lukrze

1. Eleganckie pudełeczka 
dla gości

3. Pudełeczka podziękowanie  
z kokardką

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10352,pudeleczka_podziekowanie_ornamentowe_klatki_12szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10403,woreczki_z_organzy_kwiaty_lata_tiffany_blue_20szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,102,128,migdaly_slodkie_w_lukrze_premium_1kg_ok.250szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,4200,pudeleczka_podziekowania_white_dream_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10406,pudeleczka_kwadrat_tiffany_blue_kokardki_10szt.htm


Delikatne kwiatowe kompozycje

Zobacz produkty w sklepie klikając w ich nazwy poniżej:

1.

3. 4.

2.

3.  Szklany wazon kwadrat
4.  Szklane świeczniki na tealighty

Lustro pod świece

Kolor Tiffany Blue to dość mocny wybór i nie można 
przesadzić tutaj z pozostałymi elementami.  

Warto zdecydować się na świeże kwiaty w delikatnych 
odcieniach złamanej bieli. My wykorzystaliśmy 

hortensje, piwonie oraz róże ułożone w delikatne 
kompozycje w szklanych wazonach.  

Równie nieprzytłaczające są eleganckie świeczniki  
z okapnikiem wykonane z bezbarwnego szkła.

2.   Świecznik szklany z okapnikiem

1.  Białe porcelanowe świeczniki
świece pieńkowe

proste białe świece

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,1287,wazon_kwadrat_10cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,9962,swieczniki_na_tealighty_grube_szklo_5szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10222,lustro_pod_swiece_duzy_kwadrat_25x25cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10190,swiecznik_na_prosta_swiece_z_okapnikiem_elegancki_30cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10221,swiecznik_porcelanowy_lucas_30cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10404,swiece_pie_kowe_mat_duni_tiffany_blue_15_7cm_12szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,99,466,swiece_proste_economy_24cm_10szt.htm


Akcent w kolorze srebra

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

1. 2.

3.

2.   Klamra ozdobna gwiazda
1.  Klamra ozdobna rozeta

3.  Srebrne podgrzewacze 
z brokatem

Nawiązując do tradycji bardzo dobrze jest wykorzystać 
dodatki w kolorze srebrnym, które na myśl przywiodą 
słynną biżuterię. Ozdobne klamry wplecione między 

kwiaty czy umieszczone na serwetkach będą świetnym 
wyborem. Elegancko i wytwornie będą prezentowały 

się także kryształowe girlandy, którymi można 
przyozdobić stół.

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,4400,klamra_ozdobna_gwiazda.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,1583,klamra_ozdobna_rozeta_5_5cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10395,podgrzewacze_tealighty_srebrne_brokatowe_10szt.htm


Idealne uzupełnienie
Idealnym uzupełnieniem wszystkich 

dekoracji będą też inne dodatki  
w tym samym stylu, takie jak 

poduszka na obrączki czy pudło 
na telegramy. Pięknie będzie 

prezentował się także tort weselny 
przewiązany wstążkami w odcieniu 

Tiffany Blue.  
Nowoczesnym akcentem będą 
papierowe ekologiczne słomki,  
które są nie tylko praktyczne,  

ale też bardzo dekoracyjne.

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

4.  Księga gości weselnych
3.  Klamra ozdobna rozeta

2.  Poduszka na obrączki
1.  Pudło na telegramy

6.  Słomki papierowe zygzaki
5.  Słomki papierowe w paski

1. 2. 4.

5. 6.

3.

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,4037,ksiega_gosci_weselnych_white_dream.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,1583,klamra_ozdobna_rozeta_5_5cm.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,2216,poduszka_na_obraczki_srebrna_kornelia.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,190,8079,pudlo_na_telegramy_biale.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10407,slomki_papierowe_zygzaki_tiffany_blue_10szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10408,slomki_papierowe_w_paski_tiffany_blue_10szt.htm


Idealnym uzupełnieniem wszystkich dodatków są drobne elementy,  
które zamykają całą kompozycję. Bardzo ładnie prezentują się wszelkiego 

rodzaju diamentowe ozdoby, takie jak diamenciki czy serduszka, które pięknie 
przepuszczają światło. Wśród stołowych dekoracji można również umieścić 

girlandy z perełek, które mają wiele zastosowań.

Zobacz produkty w sklepie
klikając w ich nazwy poniżej:

4.  Lód kryształowy dekoracyjny

1.  Girlandy z pereł i perełek
2.  Serca ozdobne na stoły
3.  Diamenciki ozdobne

2. 3.

1. 4.

Najważniejszy detal

http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10399,lod_akrylowy_dekoracyjny_tiffany_blue_50szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10400,girlandy_z_perel_i_perelek_na_zylce_tiffany_blue_5szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10398,serca_ozdobne_na_stoly_tiffany_blue_30szt.htm
http://www.slubnezakupy.pl/sklep,254,10397,diamenciki_ozdobne_na_stoly_tiffany_blue_100szt.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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