
str. 1

KOLEKCJA
‘23



str. 2

SPIS TREŚCI

od strony 4

strona 11

strona 19

strona 16

Obrusy i inne tkaniny

Nośniki florystyczne

Obrusy  •  Serwetki  •  Bieżniki

Kolekcja przy kooperacji z Kwiaty&Miut

Produkty Zero Waste

Dodatki na stoły
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O KOLEKCJI

Kolekcja dekoracji, którą przedstawiamy 

Wam w tym roku, to kwintesencja tego, 

 na czym nam najbardziej zależy.

Po pierwsze to efekt kooperacji  

i najlepszych praktyk w branży ślubnej. 

Wsłuchaliśmy się w Wasze potrzeby,  

podjęliśmy wiele ważnych decyzji.  

Jedną z nich była współpraca z Radkiem  

i Łukaszem z Kwiaty&Miut. Naczynia  

stworzone i sygnowane marką chłopaków 

to sprawdzony produkt. Bardzo jakościowy,   

a jednocześnie praktyczny, idealne  

rozwiązanie dla florystów i dekoratorów.

Po drugie mamy dla Was absolutną  

nowość, czyli kilkanaście unikalnych  

tkanin, które kompletnie odmienią   

Wasze uroczystości! 

Światowe trendy i wyrafinowanie,  

najwyższa jakość i troska o planetę - oto 

istota naszej kolekcji 2023.  

Piewcy Piękna
oto nasza kolekcja
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Obrusy - Serwety - Bieżniki

Obrusy  
i inne tkaniny

Obrusy okrągłe  
antique flowers

57 zł/szt.
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Serwetka nude
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Obrusy 
antique flowers
okrągłe: 57 zł/szt.
kwadratowe: 55 zł/szt.

Obrusy 
fairy
okrągłe: 57 zł/szt.
kwadratowe: 55 zł/szt.

Obrusy 
white desert
okrągłe: 57 zł/szt.
kwadratowe: 55 zł/szt.

Obrusy 
mystic gold
okrągłe: 57 zł/szt.
kwadratowe: 55 zł/szt.

Okrągłe  •  Prostokątne

Obrusy
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Obrusy 
peony pink

Obrusy 
peony pink

51 zł/szt. 47 zł/szt.

Obrusy 
nude

Obrusy 
nude

51 zł/szt. 47 zł/szt.

Obrus y 
welur beżowy

Obrusy 
welur beżowy

Obrusy linane 
off-white

57 zł/szt. 55 zł/szt.

57 zł/szt.

Okrągłe  •  Prostokątne

Obrusy
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Serwetki 
materiałowe

Serwetki 
peony pink
2,3 zł/szt.

Serwetki  
nude
2,3 zł/szt.

Bieżniki szyfonowe 
lawendowe

19 zł/szt.
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Tetrowe 
dusty mint
2,9 zł/szt.

Tetrowe 
dusty pink
2,9 zł/szt.

Serwetki 
tetrowe

Serwetki lniane
off-white

2,9 zł/szt.

Tetrowe 
dusty blue
2,9 zł/szt.

Tetrowe 
naturalny beż
2,9 zł/szt.

2,9 zł/szt.

Tetrowe 
czekoladowy 
mus
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Bieżniki tetrowe
Viva Magenta

19 zł/szt.
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Misy  •  Wazony

Nośniki
florystyczne
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Naczynia do kompozycji
podłużne białe

39 zł/szt.
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Podłużne
białe
39 zł/szt.

Podłużne
niebieskie
39 zł/szt.

Okrągłe
białe
39 zł/szt.

Okrągłe
niebieskie
39 zł/szt.

TRE
różowe
45 zł/szt.

TRE
niebieskie
45 zł/szt.

Misy  •   Wazony

Nośniki
florystyczne
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Kieliszki 
kryształowe różowe

10 zł/szt.
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Kieliszki   •  Świeczniki

Dodatki
na stoły

Metalowe podkładki 
na świece złote
5 zł/szt.

T-light szkło ryflowane 
mały
2 zł/szt.

Ceramiczne podkładki 
na świece białe
5 zł/szt.

Kieliszki 
kryształowe różowe
10 zł/szt.

T-light szkło ryflowane 
duży
4 zł/szt.
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Stoly okrągłe 
średnica 120 cm

55 zł/szt.
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Szkło   •  Starocie

Produkty
Zero Waste

Podtalerze
miedziane
5 zł/szt.

Podkłady pod obrusy
10 zł/szt. 

dusty pink dusty blue dusty peach szary beżowy

Podtalerze
transparetne
7 zł/szt.

Podtalerze

Drzwi drewniane
brązowe

50 zł
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KOLEKCJA
DECORACJI

dobrego smaku

www.wypozyczalnia-dekoracji.pl

Zdjęcia do katalogu wykonali: 
Radosław Berent (Kwiaty&Miut, 

Tomasz Palacz (Pictures Factory), 
Dział Marketingu APP Wypożyczalnia Dekoracji


