
ścianka koło

ścianka kwiatowa
Ręcznie wykonana dekoracja o wymiarach: szerokość 250 cm, wysokość 185 cm.

Możliwość wypożyczenia wraz z obręczami "Panna Młoda", "Pan Młody".

Ręcznie wykonana dekoracja składająca się z kwiatów, lampek, tiulu, obręczy "Panna Młoda", "Pan Młody".
�rednica stelaża 2 m.



ścianka z balonami

box z balonami

Przykładowe realizacje składające się z girlandy z balonów, girlandy z kryształków, baneru z napisem
okolicznościowym, balona cyfry.  Kolorystyka oraz elementy dekoracji zostają dopasowane do życzenia Klienta.

�rednica stelaża 2 m.

Pudełko wypełnione balonami o dowolnej kolorystyce.
Możliwość umieszczenia napisów: 

"Baby", "Rok", "Love". 



podziękowanie dla rodziców

podziękowanie dla rodziców chrzestnych

podziękowanie dla świadków

Podziękowanie dla rodziców lub osobno mamy/taty oprawione w białą ramkę A4.

Podziękowanie dla świadków 
oprawione w białą ramkę A4.

Podziękowanie 
dla rodziców chrzestnych

oprawione w białą ramkę A4.



prezent ślubny z banknotami

kartka z kalendarza
Życzenia dla Młodej Pary oprawione w ramkę A4.

Prezent ślubny z banknotami oprawiony w ramkę 3D.



wspólna historia

Pamiątka rodzinna 
oprawione w białą ramkę A4.

certyfikat wieczoru panieńskiego

Certyfikat wieczoru panieńskiego
oprawiony w białą ramkę A4.



metryczka
Metryczka narodzin dziecka oprawiona w ramkę 3D. 

Dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: różowej i niebieskiej.

Metryczka narodzin dziecka oprawiona w ramkę A4.



pamiątka Chrztu Świętego
Pamiątka Chrztu �więtego z banknotami oprawiona w ramkę A4.

pamiątka Komunii Świętej
Pamiątka Pierwszej Komunii �więtej oprawiona w ramkę A4.



urodziny
Prezent urodzinowy z banknotami w ramce 3D lub A4. 

Grafika umieszczona na projekcie w ramce A4 jest spersonalizowana wg wytycznych Klienta (dowolny motyw przewodni).

dzień Mamy

Prezent ze zdjęciem 
z okazji dnia Mamy oprawiony w ramkę A4.



emerytura
Prezent z okazji przejścia na emeryturę oprawiony w ramkę A4. 

Grafika umieszczona na projekcie jest spersonalizowana wg wytycznych Klienta  (dowolny motyw przewodni).

prezent dla nauczyciela
Pamiątka dla nauczyciela oprawiona w ramkę A4.



bukiet z lizaków

organizacja przyjęć

partykula.bydgoszcz@gmail.com |     partykula.bydgoszcz 

Bukiet z lizaków z ozdobnym wtykaczem (osiemnastka, serce, jednorożec, Komunia �więta).  
Bukiety dostępne w różnej kolorystyce.

Brakuje Ci pomysłu lub po prostu nie masz czasu na zorganizowanie przyjęcia? 
Z chęcią pomożemy w organizacji takich uroczystości jak: 

urodziny, jubileusz, baby shower, wieczór panieński, chrzciny, komunia.
Wybierzemy idealne miejsce Twojej uroczystości, zadbamy o atrakcje, zamówimy pyszne jedzenie 

i zajmiemy się dekoracjami.
Możemy też przygotować zaproszenia i zadbać o upominki dla gości. 

Zorganizujemy też oprawę muzyczną i z przyjemnością spełnimy nietypowe życzenia, aby impreza była udana!


