
BALÍČKY 
K V Ě T I N Y  +  O B Ř A D  

VARIANTA 1

Květiny na slavobránu
Květiny na obřadní stůl 

 
CELKEM 5.900 Kč  

VARIANTA 2

Květiny na slavobránu
Květiny na obřadní stůl 
Květiny do zápichů 10x
Slavobrána dřevěná - klasik,
triangl, hexagon
Voál na slavobránu - bílý nebo
barevný
Oddací stolek menší
 16 dřevěných židlí 
 10 kovových zápichů 

 
CELKEM 9.749 Kč 

Za příplatek:  kovová zlatá
kruhová slavobrána či měděná,
větší obřadní stůl, více židlí,
lucerny apod. 

Svatební ateliér - www.svatbylibis.cz

V nabídce je kalkulováno se standartními květinami, např. klasické růže, frézie, eustomy, jiřiny, santini, zeleň, apod.
Exotické a luxusní květiny za příplatek. Doprava a instalace není zahrnuta

Tuto variantu lze objednat pouze v
kombinaci s balíčkem Květiny +

hostina. Případně je možné květiny
objednat na  osobní odběr  v našem

ateliéru



BALÍČKY 
K V Ě T I N Y  +  H O S T I N A  

VARIANTA 1
Kytice pro nevěstu
Kytice pro svědkyni 
2x kytice pro maminky 
korsáž pro ženicha a pro svědka 
2x korsáž pro tatínka 
Myrty pro svatebčany + mašličky
Květy do váziček na stoly
Vypich z květů před novomanžele

Vázičky
Svícínky s čajovou svíčkou
Ubrus nebo běhoun
Drobné dekorace dle výběru a rozpočtu (lucerny,
světýlka, rámečky, bedýnky, nádobí do sladkého baru,
apod.). 

 
Základní výzdoba:  

 
Do 40 osob 15.900,-

40 – 60 osob 17.900,-
60 – 80 osob 18.900,-

80 – 100 osob 22.900,-
100 a více od 26.900,- 

 

VARIANTA 2

3x kytice, náramek nebo věneček pro družičky
3x korsáž pro družbu
2x kytice pro babičky nebo někoho jiného z rodiny
Květy na prstýnky k obřadu
Květiny na zem ke slavobráně (větší zdobení) +
okvětní plátky růží do uličky
Květiny na sweet bar, foto koutek, na stůl na dary

Vázičky
Svícínky s bílou svíčkou (čajovou nebo kónickou,
barevná za příplatek)
Ubrus nebo běhoun
Ubrousky z netkané textilie v barvě svatby
Nádobí do sladkého baru nebo nebo pánský koutek
nebo rekvizity do fotokoutku, apod. 
Stojan s cedulí Vítejte (dřevo nebo plexi)
Stojan s rámem na zasedací pořádek (neobsahuje
tisk)
Další dekorace dle výběru a rozpočtu (lucerny,
světýlka, rámečky, bedýnky, apod.). 

 
Květiny z varianty 1 + navíc

 
Slavnostní výzdoba:  

 
Do 40 osob 26.900,- 

40 – 60 osob 28.900,- 
60 – 80 osob 29.900,- 

80 – 100 osob 33.900,- 
100 a více od 36.900,-  

Svatební ateliér - www.svatbylibis.cz

V nabídce je kalkulováno se standartními květinami, např. klasické růže, frézie, eustomy, jiřiny, santini, zeleň, apod.
Exotické a luxusní květiny za příplatek. Cena se může lišit dle výběru zvolených dekorací. Doprava a instalace není zahrnuta


