Produs

Detalii produse

Produs serie foarte mica.
Textul este embosat pe piele
în lb. română și engleză.
Pielea este antichizată cu
pigmenți speciali.
Binecuvântarea poate fi
oferită la „casă nouă”, la
botez, la căsătorie.

Dimensiuni

25x15 cm

Minicărticică cu copertă
8,5x7,5cm
piele.
Acest produs a fost creeat
cu intenția de a putea oferi
un dar care să poarte un
mesaj ziditor.
Textul conține o scurtă
prezentare a sfântului sau
sfintei, citate biblice sau
rugăciuni. Au fost solicitări
și cu scopul de a fi oferite ca
„mărturii” la botez sau
nuntă. Ex: Sf. Ecaterina, Sf.
Apostol Pavel ( Epistola
către corinteni, cap. 13,
despre dragoste)
10x6 cm
Carte miniatură dedicată
Sf. Nicolae Velimirovici
Conține scurte informații
despre viața sfântului,
Rugăciunea ptr. Vrăjmași,
către Maica Domnului și
cuvinte de folos ale
sfântului.
Ambalajul este tip săculeț
din textile nețesut, culoare
crem.
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Pret/buc
(cu TVA)

130 lei

15 lei

50 lei
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Detalii produse

Dimensiuni

Serie foarte mica
Minicărticică Sf. Nicolae cu
copertă piele

Pret/buc
(cu TVA)

15 lei

Sfeșnic lemn- décor
Ptr. minitablou

Minitablou piele
Text ,,Pildele lui Solomon”,
embosate pe piele învechită.
Dim. 8x8cm
Serie mica

15 lei.

Semn de carte din piele,

10 lei
7x4 cm

Breloc piele personalizat
9 lei
Cutiuță lemn, cu capac.
Personalizare,,Romania”pe
suport de piele.

7,5x 6cm

18 lei

Fiecare produs, la cerere, se
poate personaliza cu textul
sau însemnul dorit.
Serie mica
Breloc piele personalizat.
Placa de zinc și grafica
reprezintă un cost
suplimentar sau vor fi puse
la dispozitie de client
Troiță piele
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5x6,5 cm

9 lei

5x5,5 cm

7,5 lei
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Serie mică

Dimensiuni

5x4 cm

Pret/buc
(cu TVA)

8 lei

Breloc piele cu ornament
din cusăturile românești

Serie mică
Semn carte din piele
„Romania”, piele învechită
prin colorare
Cruciuliță, troiță piele, piele
învechtă
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10 lei
7x4 cm

7,5 lei

