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SVATEBNÍ MOBILIÁŘ
kód

položka

potahy

Bílý universální návlek na židle

šerpy

Šerpa – zlatá/bílá

specifikace

Šerpa – oranž
Šerpa – levandulová
Šerpa – fuksiová
Šerpa – bordó
šerpa - červená
Šerpa - pistáciová
Šerpa - tyrkys/petrolej
Šerpa - žlutá
Šerpa - olivová
Šerpa - fialová
Šerpa – hnědá
Kokarda tylová/bílá
clubové talíře

hnědá
bordó
fuksiová
zlaté
Látkové ubrousky bílé

ozdoba

40 x 40

Kroužek na ubrousek zlatá
Kroužek na ubrousek modrá
Kroužek na ubrousek bordó
Kroužek na ubrousek oranž
Kroužek na ubrousek levandulová
Kroužek na ubrousek hnědá
Kroužek na ubrousek pistáciová
Kroužek na ubrousek červený

sukně

Rautová sukně

účtováno paušálně – 1x4m, 1x6m, 1x5m

jednotková
cena
poznámka
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Stůl na obřad včetně rautové sukně

90 x 90 cm

Stojan na kytice – kroucený

90 cm výška

koule buxus

průměr 30 na stojan

slavobrána

250 x 200 cm

Stojan na kytice - bílý

130 cm výška

Svícen orient – černo stříbrný

výška 20 cm

Svícen malý skleněný tyrkys

3 cm

Svícen malý skleněný

2 cm

Svícen velký kovový

Výška 40 nebo 80 cm

Svícen kroucené skleněné

výška 15 - 30 cm

Lampiony bílé na tužkovou baterii

průměr 20 cm

dvojí použití

Závěsný svícen venkovní dekorace
vázy

peří

vysoká tyrkysová designová

výška 70 cm

Váza/svícen - široká lisovaná

výška15 cm

Věnec forma dekorační

průměr 25 cm

Mísa na květiny nízka

50 cm dékla

vysoká bílá kroucená

výška 50 cm

nízká orient černo/stříbrná

výška 20 cm

recepční - skleněná

výška 100 cm

Číše bordo

výška 30 cm

Kyblík krajkový bílý

20 cm

Dekorační peří - husí oranžové
pštosí

voály

dvojí použití

ks
různé

ks

voál levandulová
voál zlatá
voál bordó
napron nařasený bordó
napron nařasený červený
napron čtvercový oranžový
tylové draperie různé

dekorace

na banketový stůl
4m, 6m, 10m

Návleky dekorační perli lila
Návleky dekorační perli modrá

srdíčka

délka 1,2m

www.extradeco.cz

dotazy na :+420 774 999 981

Dekorační závěs oranž

motýl

Dekorační závěs lila

zrcadlový

Dekorační závěs

zelená

Dekorační závěs

hnědá

Dekorační závěs

tylový 2m

Dekorační závěs

šampaň

aplikace růžičky

oranž/červená

délka 1,2m
délka 1,2m

ks

Špendlíky ozdobné na jmenovky oranž
Špendlíky ozdobné na jmenovky bílá perla
Špendlíky ozdobné na jmenovky červená perla

fialová, zelená

Srdíčka polystyrén ozdoba
Pštrosí peří bílé

poškozene 50cm

Dekorační peří - husí oranžové

ks

aplikace růžičky
řetěz perlový tyrkys
řetěz korálkový růžová
řetěz perlový šampaň
řetěz flitrový oranž
řetěz flitrový bordó
hvězdičky oranžové
flitry hnědé
korálky tyrkys
Minikolíčky s růžičkou na jmenovku

ks

korálky různých barev
Etažer drátěný
Etažér 3 patra
Etažér na dort
Dekorativní klec na přání a peněžité dary
SPOTŘEBNÍ DEKORAČNÍ MATERIÁL /JEHO MNOŽSTVÍ A BARVY SE STÁLE MĚNÍ A DOPLŃUJÍ
svíčky

Čajové svíčky

ks

Svíčka výška 25 cm – zlatá

ks

Svíčka výška 25 cm – oranž

ks
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Svíčka výška 25 cm – bordó

ks

Svíčka výška 25 cm – šampaň

ks

Svíčka plovoucí

ks 4,-

Svíčka výška 25 cm – modrá

ks

Svíčka výška 25 cm – lila

m

Stuha atlas úzká šedá

m

Stuha atlas úzká šampaň

m

Stuha atlas úzká tyrkys

m

Stuha atlas šampaň

m

Stuha atlas bordó

m

Stuha široká filc květiny růžová

ks/1m

Bublifuk výrobník

ks

Koberec červaný

5m

Koberec smetanový

6m

Skořice celá
Kameny

ks

Fotoaparát svatební

ks

