


EL YAPIMI RENKLİ VAZOLARDA SUKULENTLER

Farklı renklerde el yapımı vazolara ekilmiş çeşit çeşit 
sukulent ile hazırlanmış şık bir yılbaşı hediyesi. 
Sukulentler stok durumuna göre farklılık gösterebilir. 

Vazo yuksekligi 13cm, aranjmanın toplam yuksekligi ise 
yaklasik 18cm’dir.  

URUN KODU: SV0095



KUÇUK VEYA BUYUK ÇAM FİDESI

Çuval kumaşından dikilmiş kese içinde, kırmızı kurdele 
ve not ile isteginize göre kuçuk boy veya buyuk boy 
hazırlayabilecegimiz çam fidesi. 

Kucuk fide yuksekligi yaklaşık 25cm’dir
Buyuk fide yuksekligi yaklaşık 50cm’dir

KUCUK FIDE URUN KODU: KF1250
BUYUK FIDE URUN KODU: BF3250



SERAMİKTE YILBAŞI SUKULENT TEMASI

Eskitme kare seramik vazoda yılbaşı agacı, hediyeler ve 
farklı sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı teması. Firma 
logosu, etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore 
yeniden duzenlenebilir. 

Vazo ölçuleri: 20x20cm’dir

URUN KODU: TR170



ELMADA YILBAŞI SUKULENT TEMASI

Orta boy vazoda yılbaşı agacı, ev, tabela ve farklı suku-
lentlerle hazırlanmış yılbaşı teması. Firma logosu, 
etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden 
duzenlenebilir. 

Vazo çapı: 20cm yukseklik: 20cm’dir.

URUN KODU: TR120



YILBAŞI TASARIMI ve ÇIKOLATA

Altın rengi ayaklı metal vazoda hazırlanmış şık bir yılbaşı 
aranjamanı ve yanında Godiva Çikolata (Divan, Butterfly, 
Vakko gibi farklı markalar da olabilir) ya da daha farklı 
(içerik, adet) çikolata alternatifleri ile hazırlanabilir. 

Vazo yuksekligi: 21cm’dir. Aranjmanın toplam yuksekligi 
yaklaşık 40cm’dir

URUN KODU: TAST450



ELMA VAZODA YILBAŞI TEMASI

Buyuk boy vazoda yılbaşı agacı, noel baba, tabela ve 
farklı sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı teması. Firma 
logosu, etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore 
yeniden duzenlenebilir. 

Vazo çapı: 30cm’dir

URUN KODU: TR350



YILBAŞI SEPETLERİ

İster çay, kahve, sukulent veya çiçek, ister çikolata.  
İçerigi ihtiyaçlarınıza ve isteklerinize göre farklılaşabilen 
yılbaşı sepetleri. 

Ahşap kutu boyutları  seçilecek içerige göre 
farklılasabilmektedir.

URUN KODU: SEPTRS  



AHŞAP SAKSIDA ALOE COSMO

El yapımı ahşap saksıda orta boy aloe cosmo. Firma 
logosu, etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore 
yeniden duzenlenebilir. 

Vazo ölçuleri: 17x17cm yukseklik 12cm’dir

URUN KODU: AV130



SERAMIKTE SUKULENT ARANJMANI

Kare vazoda  noel baba figuru ve degişik sukulentlerle 
hazırlanmış sevimli bir yılbaşı hediyesi. Firma logosu, 
etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden 
duzenlenebilir. 

Vazo ölçuleri: 20x20cm yukseklik 10cm’dir

URUN KODU: TR190



CAMDA YILBAŞI SUKULENTlERİ

Cam vazoda yılbaşı temasına uygun özel olarak yaldızlı 
beyaz veya kırmızı boyanmış sukulentlerle hazırlanmış 
sevimli bir yılbaşı hediyesi. Firma logosu, etiket mesajı 
ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden duzenlene-
bilir. 

Vazo çapı: 8cm yukseklik 12cm’dir

URUN KODU: MN2750



SERAMIKTE İLEX DALLARI

Beyaz seramik vazoda canlı ilex ve çam dalları hazırlan-
mış şık bir yılbaşı hediyesi. Firma logosu, etiket mesajı 
ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden duzenlene-
bilir. 

Vazo çapı yaklaşık  15cm yukseklik 20cm’dir

URUN KODU: AR130



BEYAZ SERAMİKTE YILBAŞI ARANJMANI

Beyaz seramik vazoda çam dalları, yılbaşı susleri, kozal-
aklar ve mum ile hazırlanmış şık bir yılbaşı aranjmanı. 

Vazo çapı yaklaşık  15cm yukseklik 20cm’dir

URUN KODU: RT115



YILBAŞI LADİNİ

Yılbaşı susleri ile suslenmiş ve çuval kumaşı ile giydir-
ilmiş ladin fidesi. Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele 
renkleri isteginize gore yeniden duzenlenebilir. 

Boyut yaklaşık 50cm’dir

URUN KODU: FD070



CAM FANUSTA SUKULENTLER

Akvaryum cam vazo içinde farklı çeşit sukulentlerle 
hazırlanmış yılbaşı hediyesi. Firma logosu, etiket mesajı 
ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden duzenlene-
bilir. 

Vazo çapı 13cm’dir yukseklik 11cm’dir

URUN KODU: MN040



CAM FANUSTA YILBAŞI SUKULENTLERİ

Akvaryum cam vazo içinde yılbaşı renklerinde boyanmış 
sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı hediyesi. Firma logosu, 
etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize gore yeniden 
duzenlenebilir. 

Vazo çapı 13cm’dir yukseklik 11cm’dir

URUN KODU: MX045



CAM VAZODA YILBAŞI TEMASI

Yuvarlak cam vazo içinde kırmızı renkli kumlar, yeşil kur-
dele ve farklı sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı hediyesi. 
Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele renkleri isteginize 
gore yeniden duzenlenebilir. 

Vazo çapı 13cm’dir yukseklik 11cm’dir

URUN KODU: TR230



ÇERÇEVELİ YILBAŞI TEMASI

Ahşap el yapımı çerçeve içinde mumyalanmış gul (2 
sene kadar dayanıklı), dogal yemişler ve çam dalları 
ile hazırlanmış şık bir yılbaşı hediyesi. Ister masanızda 
ekstra verecegimiz ayagının uzerinde  sergileyebilir, 
isterseniz duvarınıza asabilirsiniz. 

Vazo ölçuleri: 20x20cm’dir

URUN KODU: CR0140



KARE KUTUDA YILBAŞI

Siyah kare kutuda kırmızı guller ve yemişler, green ve 
kozalaklar ile hazırlanmış şık bir yılbaşı aranjmanı. Etiket 
uzerine yazılacak not, kurdele ve firma logosu isteginize 
göre yeniden duzenlenebilir.  

Kutu ölçuleri: 15x15cm ve yukseklik 15cm’dir

URUN KODU: KT0115



AHŞAP KASADA YILBAŞI

El yapımı ahşap kasada parlak kırmızıya boyanmış suku-
lent, yemişler, çam dalları, kabuk tarçın, ahşap kesim 
geyik ve kozalaklar ile hazırlanmış eglenceli bir tasarım.  
Etiket uzerine yazılacak not, kurdele ve firma logosu 
isteginize göre yeniden duzenlenebilir.  

Kutu ölçuleri: 22x9cm ve yukseklik 10cm’dir

URUN KODU: KS0140



SİYAH KUTUDA YILBAŞI

Siyah dikdörtgen kutuda kırmızı guller, yemişler, çam 
dalları, kabuk tarçın, portakal dilimleri, bordo suku-
lent, kozalaklar ve 6 adet çikolata ile hazırlanmış şık bir 
tasarım.  Etiket uzerine yazılacak not, kurdele ve firma 
logosu isteginize göre yeniden duzenlenebilir.  

Kutu ölçuleri: 26x13cm ve yukseklik 10cm’dir

URUN KODU: KT0150



SİYAH KUTUDA MAKARONLU ARANJMAN

Siyah dikdörtgen kutuda 5 adet makaron, guller, 
yemişler ve sukulentler ile hazırlanmış şık aranjmanlar. 
İstege göre makaron yerine yılbaşı kurabiyeleri ile de 
hazırlanabilir. 

Kutu ölçuleri: 26x13cm ve yukseklik 10cm’dir

URUN KODU: KT0160



YILBAŞI KAPI SUSLERİ

Kuru aksesuarlar, yılbaşı susleri, çam dalları ile el yapımı 
olarak hazırlanmış kapı susleri. Etiket uzerine yazılacak 
not, kurdele ve firma logosu isteginize göre yeniden 
duzenlenebilir.  Ölçuler isteginize uygun şekilde bir kaç 
farklı boyutta hazırlanabilir. 

URUN KODU: KP0200



BETONDA YILBAŞI TEMASI

El yapımı beton saksıda 4 adet farklı sukulent, 3 adet 
çam agacı, geyik, mutlu yıllar tabelası ile hazırlanmış 
eglenceli bir yılbaşı teraryumu. 

Vazo çapı 24cm’dir yukseklik 10cm’dir

URUN KODU: TRM200



KARTON KUTUDA SUKULENTLER

Yılbaşı konseptli kutuda küçük boy sukulent. Istanbul 
dışı gönderime uygundur.

Kutu boyutları yaklaşık 10x10cm’dir.

URUN KODU: KTR30



GENEL BİLGİLER

- Ürün fiyatlarını öğrenmek için lütfen info@lunluncicek.com mail adresinden veya 0212 3233913 numaralı sipariş hat-
tımızdan istediğiniz ürün adedini belirterek ulaşınız.
- Farklı istekler veya bütçeler için lütfen temasa geçin.
-  Teslimatlarımız bir kaç yere ve Istanbul içine gönderileceği varsayılmaktadır. Farklı sayıda veya şehirdışı 
gönderimlerinizde detayları konuşmak üzere lütfen temasa geçin.
- Sipariş kesinleştiğinde toplam tutarın %40’ı ön ödeme olarak istenecektir.
- Ödeme vademiz fatura tarihinden itibaren maksimum 1 aydır.
- Ürünlerimiz (vazolar ve içerikleri) stoklarla sınırlıdır. Yoğunluktan ötürü görseldeki ürünün vazosu ile ilgili temin sıkıntısı 
yaşaınırsa başka alternatifler sunulabilir.
-  Yılbaşı yoğunluğunu da göz önüne alarak siparişlerinizi erken kesinleştirmenizi rica ederiz.




