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TYTUŁ: Piękne dekoracje sal weselnych, kościołów TANIO

CENA: 100,00 PLN ( do negocjacji )

PARAMETRY:

DANE KONTAKTOWE:

  Sprzedający: Oprawa muzyczna i dekoracyjna imprez (.:
walus5261 :.)
  Adres: ul. południowa 21, Latowice
  Miasto: Ostrów wlkp.
  Województwo: wielkopolskie
  Telefon: 503092173, 511515513
                

OPIS:

Wykonujemy i prezentujemy kompleksowe, bogate i
gwarantujące najwyższą jakość kolekcję dekoracji: sal
weselnych, bankietowych, studniówkowych, komunijnych,
sylwestrowo-karnawałowych, uroczystości jubileuszowych oraz kościołów.
Do dekoracji sal wykorzystujemy przede wszystkim wysokiej jakości tkaniny. Dostępne kolory: biały, ecri, łosoś, róż, żółty, miodowy,
seledyn, zielony, pomarańcz, herbaciany, złoty, bordowy, śliwkowy, biskupi, jasny fiolet. NOWOŚĆ: TURKUS!!! oraz wazony ( 30, 40, 50
lub 60 cm), świeczniki na świece tradycyjne i szklane na świece kule lub cylinder, materiałowe draperia przez środek stołów, aranżacje z
żywych kwiatów na stół Państwa Młodych i stoły gości weselnych, wózek do tortu (kwadratowy, okrągły, serce), stół wiejski, kompozycje
balonowe, iluminacje świetlne, elementy dekoracyjne (serca, kule kwiatowe, materiałowe, girlandy, obrączki, kwiaty sztuczne,
kompozycje z suszu egzotycznego&#8230; itp.), donice na kwiaty od gości. Dekorujemy także krzesła -tiulowe opacie ozdobione różą,
atłasowe oparcie z kokardą, atłasowy całościowy pokrowiec.
Polecamy stylową dekorację kościoła, która podkreśli uroczysty nastrój ceremonii ślubnej. Delikatne kompozycje kwiatowe, girlandy,
świeczniki tonące wśród miękkiego tiulu, oraz inne dekoracje rozjaśnią wam drogę do ołtarza.

Posiadane doświadczenie, innowacyjne pomysły, pełen profesjonalizm oraz konkurencyjne ceny pozwalają nam sprostać zróżnicowanym i
wymagającym zamówieniom naszych klientów. Proponujemy państwu bezpłatne i niezobowiązujące spotkanie, na którym ustalimy
wszelkie szczegóły dekoracji na podstawie Państwa indywidualnej wizualizacji i życzeń oraz przedstawimy wstępny projekt wraz z
wyceną dekoracji. Dysponujemy zdjęciami, które pomogą Państwu w dokonaniu odpowiedniego wyboru.
DZIAŁAMY NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, DOLNOŚLĄSKIEGO, ŁÓDZKIEGO A SZCZEGÓLNIE W OKOLICACH
KALISZA, OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO, OSTRZESZOWA, GRABOWA, KOŹMINKA, KROTOSZYNA, PLESZEWA, JAROCINA, MILICZA
KOŚCIELNEJ WSI, STAWISZYNA, CEKOWA, ODOLANOWA, KĘPNA, SYCOWA I OKOLIC. DO 100 KM.

DYSPONUJEMY TAKŻE SAMOCHODEM PEUGEOT 607- KOLOR CZARNA PERŁA
BARDZO ELEGANCKI, IDEALNY DO TEGO TYPU UROCZYSTOŚCI. Koszt wynajmu wraz z kierowcą to 350 zł bez limitu czasowego do
100 km. Każdy kolejny km 1, 50 zł.
W celu ustalenia wolnego terminu oraz uzgodnienia wszelkich szczegółów proszę o kontakt kom. 503 092 173 LUB 511 515 513


