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Drewniana kartka świąteczna - wzór 1

Drewniana kartka świąteczna- Vintage 

Wzór 1
1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Wyciągana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

Cena od 6,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

tył kartki przód kartki 

zielony bordowySprawmy, żeby te święta były jeszcze bardziej magiczne. 
Podaruj swoim bliskim produkt z duszą.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 2

Drewniana kartka świąteczna- Choinka

Wzór 2

przód kartki 

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Wyciągana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

naturalne 
drewno

Cena od 8,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

tył kartki 
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 3

Drewniana kartka świąteczna - Bombka 

Wzór 3

tył kartki przód kartki 

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń -  w cenie produktu.
3. Wyciągana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

naturalne 
drewno

Cena od 7,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 4

Drewniana kartka świąteczna - Jutowa choinka

Wzór 4

tył kartki przód kartki 

ciemny 
brąz

zielony bordowynaturalne 
drewno

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń -  w cenie produktu.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

Cena od 7,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.
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Drewniana kartka świąteczna z nadrukiem UV - wzór 5

Drewniana kartka świąteczna z nadrukiem UV - Gwiazda

Wzór 5

tył kartki przód kartki 

naturalne 
drewno

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Wyciągana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  
grawer dwustronny + nadruk UV
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

Cena od 7,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.
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Drewniana kartka świąteczna z nadrukiem UV - wzór 6

Drewniana kartka świąteczna z nadrukiem UV - Sweterek

Wzór 6
1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm 
+ beermata
Technologia wykonania:  
grawer dwustronny + nadruk UV
Kartka drewniana jednostronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

Cena od 10,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

6a 6b 6c
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Lustrzana kartka świąteczna z nadrukiem UV - wzór 7

Lustrzana kartka świąteczna z nadrukiem UV
1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 10,3 x 14,4 cm
Tworzywo: plexi lustrzana 2mm
Technologia wykonania:  nadruk UV
Kartka świąteczna jednostronna 
z nadrukiem UV.  

przód kartki 

Cena od 7,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

Wzór 7 
    premium
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Cena od 9,49 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

Drewniana kartka świąteczna - wzór 8

Drewniana Kartka Świąteczna z zawieszką

Wzór 8

tył kartki 

przód kartki 

ciemny 
brąz

zielony bordowynaturalne 
drewno

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Drewniana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  13,6 x 13,6 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 9

‘

Drewniana Kartka Świąteczna “Śnieżynka” z zawieszką

Wzór 9

ciemny 
brąz

zielony bordowynaturalne 
drewno

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Drewniana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:   13,6 x 13,6 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

Cena od 9,49 zł*
Cennik produktów dostępny na stronie 46.

tył kartki 

przód kartki 
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 10

Drewniana Kartka Świąteczn - Gałązki 

Wzór 10

ciemny 
brąz

szaryzielony bordowynaturalne 
drewno

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Do każdej kartki dołączona jest mini drewniana  
zawieszka (kolor do wyboru ZŁOTO/ SREBRO)

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:   13,6 x 13,6 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania:  grawer dwustronny
Kartka drewniana dwustronna.

DOSTĘPNE KOLORY:

Cena od 8,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

tył kartki 

przód kartki 
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 11

Drewniana Kartka Świąteczna z nadruiem UV - Akrylowa gwiazda

Wzór 11
1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Akrylowa ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  13,6 x 13,6 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm 
+  transparentna plexi 
Technologia wykonania: nadruk UV
Drewniana, dwustronna kartka z nadrukiem 
 UV z transparentną  ozobą świąteczną.

Cena od 7,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

tył kartki przód kartki 



Drewniana kartka świąteczna - Wzór 1
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Drewniana kartka świąteczna - wzór 12

Drewniana Kartka Świąteczna z nadruiem UV - Pierniczek

Wzór 12

1. Personalizacja w cenie produktu.
2. Możliwość umieszczenia logo firmy  
i indywidualnych życzeń - w cenie produktu.
3. Drewniana ozdoba jest gotowa do zawieszenia  
na choince.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  13,6 x 13,6 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm 
+  transparentna plexi 
Technologia wykonania: nadruk UV
Drewniana, dwustronna kartka z nadrukiem 
UV z ozobą świąteczną.

tył kartki 

przód kartki 

Cena od 8,90 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.
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Drewniane ażurowe pudełka na wino 

Szukasz prezentu dla bliskiej osoby? 
Chciałbyś podziękować w wyjątkowy sposób? 
Podaruj najbliższym butelkę dobrego wina a my zadbamy o piękne opakowanie.

Pudełka na wino 
INFORMACJE OGÓLNE:
Format:: 35 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Tworzywo:drewno sosnowe 
Technologia wykonania:  grawer + laser tnący 
Drewniane, ażurowe pudełko na wino  
z wypełnieniem (wełna drzewna).

Cena 29 zł*
*Cennik dostępny na 46 stronie.
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Pudełko na wino- PremiumPudełko na wino- Premium 

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 35 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Tworzywo: drewno sosnowe 
+ transparentna plexi
Technologia wykonania:  nadruk UV 
Drewniane pudełko na wino  
z nadrukiem UV z transparentnym 
frontem.

DOSTĘPNE KOLORY/ PUDEŁKO: 

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 35 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Tworzywo: drewno sosnowe 
Technologia wykonania: grawer
Drewniane, ażurowe pudełko na 
wino z wyciąganą ozdobą.

DOSTĘPNE KOLORY/ FRONT: 

czarne

zielony

1. Możliwość umieszczenia logo firmy, indywidualnych życzeń i dedykacji na 
każdym pudełku na wino z naszego katalogu - w cenie produktu.
3. Pudełka wypełnione są wełną drzewną - w cenie produktu. 

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:  35 cm x 10,5 cm x 10,5 cm
Tworzywo: drewno sosnowe + plexi lustrzana 2mm
Technologia wykonania:  nadruk UV
Drewniane pudełko na wino z lustrzanym frontem z nadrukiem UV.

DOSTĘPNE KOLORY/ PUDEŁKO: 

Cena 39 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

Cena od 39 zł*

Cena od 39 zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

naturalne 
drewno

czarne
naturalne 

drewno

*Cennik produktów dostępny 
na stronie 46.
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Niewątpliwie największym symbolem świąt jest pachnąca zielona choinka, która 
dekoruje nasze domy. Warto postarać się aby wyglądała ona wyjątkowo. Pomogą w tym 
drewniane bombki, które niebanalnym wzorem i zapachem wypalanego drewna będą 
pięknie przyozdabiały nasze Bożonarodzeniowe drzewko.

Ozdoby choinkowe1 

Zestaw drewianych ozdób choinkowych 1

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: od 7 do 11 cm
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm, wycinana i grawerowana laserowo.

Każdy zestaw jest kompletowany przez klienta, co daje możliwość stworzenia 
swojego indywidualnego zestawu. Ozdoby pakowane są w lniany woreczek  
z zawieszką.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Zestaw 10 szt
+ woreczek- 20 zł*
*Cennik dostępny na 46 stronie.



3534

Ozdoby choinkowe2

Zestaw drewianych ozdób choinkowych 2 

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: plastry około 6 - 7 cm
Tworzywo: drzewo brzozowe 

Ekologiczne bombki choinkowe wykonane z naturalnego plastra z drzewa brzozowe-
go. Różne wzory bombek w zestawie sprawią, że wygląd choinki nie będzie monotonny,  
a miły dla oka, świąteczny i ciekawy. Eko zawieszki choinkowe są wykonane z prawdzi-
wych, naturalnych, pociętych plastrów brzozy z wygrawerowanymi graficznymi moty-
wami świątecznymi. 

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

Zestaw 10 szt
+ woreczek- 25 zł*
*Cennik dostępny na 46 stronie.
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Ozdoby choinkowe z logo firmyCena od 1,99 zł*
*Cennik dostępny na 46 stronie.

Ozdoby choinkowe
z logo firmy  

BOMBKA DREWNIANA Z
GRAWEROWANYM LOGO FIRMY

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 8 cm x 8,7 cm 
Tworzywo: sklejka drewniana 3 mm
Technologia wykonania: grawer
Grawer  jednostronny w cenie produktu.
Grawer dwustronny- za dopłatą (0,50 gr)
Cena od 1,99 zł

BOMBKA Z PLEXI Z NADRUKOWANYM 
LOGO FIRMY

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 8 cm x 8,7 cm 
Tworzywo: transparentna plexi 2 mm
Technologia wykonania: nadruk UV
Nadruk jednostronny w cenie produktu.
Cena od 2,49 zł
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Wielkimi krokami zbliżają się święta a ty nie masz pomysłu jaki prezent podarować 
ukochanym osobom? Szukasz pomysłu na prezenty dla swoich pracowników? 
Chciałbyś podarować im coś wyjątkowego ?
Mamy dla ciebie idealne rozwiązanie. 
Świąteczne pudełeczko na prezenty z indywidualnym nadrukiem.

Pudełka prezentowe

Cena od 29 zł*
*Cennik dostępny na 46 stronie.

Pudełka prezentowe

INFORMACJE OGÓLNE:
Tworzywo: naturalne drewno 

WYMIAR PUDEŁKA:
• MAŁE: 16,5 x 16,5 cm  lub 19 x 19 cm
• ŚREDNIE: 30 x 14 x 11,5 cm 
• DUŻE: 30 x 20 x 14 cm

Jeśli nie znajdziesz odpowiedniego rozmiaru 
pudełka -  skontaktuj się z nami!

1.Pudełka dostępne w 3 wzorach. 
2.Możliwość umieszczenia logo firmy
w cenie produktu.
3.Wypełnienie z  wełny drzewnej  
- w cenie produktu.
4. Dedykacja wewnątrz pudełka 
- za dopłatą.

STWÓRZ SWÓJ WŁASNY WZÓR  
PUDEŁKA!( za dopłatą)

WZORY PUDEŁEK: 

1

2

3
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Pudełka prezentowe
premium 

Pudełka prezentowe - premium 

Cena od 30zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

Cena od 30zł*
*Cennik produktów dostępny na stronie 46.

INFORMACJE OGÓLNE:
Format: 21 cm x 13,5cm x 9,5 cm 
Tworzywo: drewno sosnowe 
Technologia wykonania: grawer
Pudełko drewniane z ażurową  
wyciąganą ozdobą. 

DOSTĘPNE KOLORY/ PUDEŁKO: 

INFORMACJE OGÓLNE:
Format:21 cm x 13,5cm x 9,5 cm 
Tworzywo: drewno sosnowe 
Technologia wykonania: grawer
Pudełko drewniane z ażurową  
wyciąganą ozdobą. 

DOSTĘPNE KOLORY/ PUDEŁKO: 

ciemny 
brąz

ciemny 
brąz

szary

szary

zielony

zielony

bordowy

bordowy

naturalne 
drewno

naturalne 
drewno
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Zestawy Prezentowe
premium 

Zestawy prezentowe - premium 

ZESTAW PREZENTOWY  
Pudełko drewniane z nadrukiem 
+  świece zapachowe 
 

ZESTAW  ŚREDNI ECO: 
Pudełko drewniana średnie (30 x 14 x 11,5 cm) 
z nadrukiem + 3 małe świece zapachowe (100ml) 
Cena  od 79 zł * 
 
ZESTAW  ŚREDNI PREMIUM : 
Pudełko drewniana średnie (30 x 14 x 11,5 cm ) 
z nadrukiem + 2 duże świece zapachowe (165ml) 
Cena  od 89 zł* 
 
ZESTAW DUŻY ECO: 
Pudełko drewniana duże (30 x 20 x 14 cm) 
z nadrukiem +4 małe świece zapachowe (100ml) 
Cena od 99 zł * 
 
ZESTAW DUŻY PREMIUM: 
Pudełko drewniana duże (30 x 20 x 14 cm) 
z nadrukiem + 3 duże świece zapachowe (165ml) 
Cena od 129 zł * 

W  cenie zestawu: 
1. Pudełko z nadrukiem z wybranym motywem ze 
strony 37 z możliwością umieszczenia logo firmy 
oraz indywidualnych życzeń  
2. Nadruk świąteczny na wieczku (możliwością 
umieszczenia logo firmy) 
3. Wypełnienie z wełny drzewnej 
4. Naturalne, sojowe świece - zapachy do wyboru.

Możliwość stworzenia indywidualnego projektu 
nadruku na pudełka - za dopłatą.

Cena do negocjacji przy zamówieniu większej ilości. 43

*Cennik produktów dostępny na stronie 46.
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Zestawy prezentowe - premium Zestawy prezentowe - premium 

ZAPACHY ŚWIEC( do wyboru):
1.   "Świąteczny stół"
2. "Grzane wino"
3. "Ciasto migdałowe" 
4."Pierniczki"
* inne zapachy dostępne na zamówienie 
 

Jeśli nie znalazłeś  zestawu dla siebie 
 - SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI! 

Istnieje możliwość stworzenia indywidual-
nego zestawu świątecznego.

Możemy zaproponować Państwu inne 
wypełnienie pudełek:

1. Ekologiczne mydełka handmade  
z wytłaczanym logo firmy (15 zł/ 100g) 
2. Miody z rodzinnej pasieki (40 zł/ kg)
3. Świąteczne sypane herbaty (20zł/ 100g) 

Istnieje możliwość zakupu pojedynczych 
produktów bez kompletowania zestawów.

ROZMIARY ŚWIEC ZAPACHOWYCH:

1.ŚWIECA ZAPACHOWA ROZMIAR S
(100g wosku czas palenia ~30 godzin)

2. ŚWIECA ZAPACHOWA ROZMIAR M
(165g wosku czas palenia ~50 godzin)

ZADRUK WIECZEK TO KOSZT:
na wieczku świecy M - 70 gr netto/ szt
na wieczku świecy S - 50 gr netto/ szt
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CennikCennik

Kartki świąteczne Pudełka na wino

Zestawy prezentowe

*Ceny podane w katalogu są cenami brutto. 
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Kontakt 

KREATYWNA PRACOWNIA TADAM
ANNA RZESZUTEK

ADRES: 
ul. Batorego 22
35-005  Rzeszów

DANE KONTAKTOWE:
Telefon: 570 367 989
biuro.tadam@gmail.com
www. pracowniatadam.pl

Dane do przelewu tradycyjnego:
TADAM Anna Rzeszutek
ul. Batorego 22, 35-005 Rzeszów
Nr konta: 59 1140 2004 00003802 7551 1307

https://www.facebook.com/PRACOWNIATADAM/

https://www.instagram.com/pracownia_tadam/?hl=pl

https://pl.pinterest.com/pracowniatadam/
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