


Stare japońskie przysłowie mówi, że szczęście to trzymać kwiaty w obu
dłoniach.

Ono najtrafniej opisuje to co czuję, gdy układam kolejny bukiet.
Mam na imię Asia, a moja miłość do kwiatów przerodziła się w pracę z nimi w

dniu, w którym Jasiek mi się oświadczył. 
Podczas dobierania, układania i eksponowania odkryłam, iż daje mi to

radość i tym chcę się zajmować. Dotykać piękna natury w najczystszej postaci
i sprawiać, aby Wasz najważniejszy dzień był wypełniony jej magią.

Doświadczenie zdobyte w pracy przy scenografiach telewizyjnych oraz
ogromne wsparcie mojego męża, sprawiają, że praca ta jest czystą

przyjemnością. 
 

Ważne są dla mnie naturalność, delikatność,prawda i ciepło. Słucham
uważnie w czym czujecie się najlepiej i indywidualnie dobieram kwiaty.

Układam bukiety, ozdabiam salę, wypełniam kolorem miejsce zaślubin .

Cześć, miło Cię widzieć!



Stół prezydialny

400zł-1200zł

400zł-800zł

Ścianka 



Kompozycje delikatne 

od 100zł

Kompozycje obfitsze 

od 130zł

Kompozycje wysokie delikatne 

od 190zł



Kompozycje wysokie obfitsze 

od 260zlł

Numerki na stoły  

90zł/zestaw

Podtalerze 

2zł/szt.



od 90zł

Świece i świeczniki

20-30zł/zestaw

Tablica powitalna/tablica rozsadzenia gości

Ścianka do zdjęć 

90zł



od 300zł

od 150zł

Bukiet Panny Młodej 

Bukiet Świadkowej 



Wianek

od 140 zł/szt.

Korsarz dla Druhen 

60zł/szt.



od 50zł

20zł/szt.

Dekoracja samochodu

butonierki

od 80zł

Pudełko na obrączki/koperty



drewniane tabliczki z hymnem o miłości
 

drewniane lampiony na wejsciu do kościoła
 

świece wzdłóż ławek 
 

krzesła dla Pary młodej udekorowane 
tiulem i delikatną kompozycją z listków i kwiatów 

 
krzesła dla świadków 

 
dekoracja klęczników

 
drobne kompozycje na ławki 

CENA ZESTAWU : 900zł



Kompozycje na ołtarz główny  

Kompozycje na ołtarze boczne 

Kompozycje na Tabernakulum 

od 150zł

od 120zł

od 100zł



Napiszcie. Spotkajmy się przy kawie, porozmawiajmy o
Waszych planach i marzeniach. Resztą zajmiemy się już
my. Ubierzemy Wasz dzień w piwonie, nasturcje i fiołki,

albo chabry, astry
i róże, a może jeszcze inne z nich, wszak tyle jest

możliwości.
 

Będziecie trzymać szczęście w obu dłoniach i będą to
Kwiaty w Dobrych Rękach.

 
Asia i Janek

 

Skontaktuj się z nami!

Kwiaty w Dobrych Rękach

kwiatywdobrychrekach

kwiatywdobrychrekach@gmail.com

506-348-209


