


YILBAŞI AĞACI VE TATLI BİR ŞEYLER

Ayaklı seramik vazoda çam yaprakları ve 
yılbaşı süsleriyle hazırlanmış yılbaşı ağacı. 
Yanında yılbaşı kurabiyeleri (üst foto) ya 
da bronz silindir kutuda ev yapımı kırık 
çikolatalar

Yılbaşı ağacının yerden yüksekliği 30 
cm'dir.

YILBAŞI AĞACI VE KURABİYE: YAT01
YILBAŞI AĞACI VE ÇİKOLATA: YAT02



YILBAŞI KUTULARI 1

İ s t e r  ç a y ,  k a h v e ,  s u k u l e n t  v e y a  
ç i ç e k ,  i s t e r  ç i k o l a t a .   İ ç e r i ğ i  
i h t i y a ç l a r ı n ı z a  v e  i s t e k l e r i n i z e  
g ö r e  f a r k l ı l a ş a b i l e n  y ı l b a ş ı  
k u t u l a r ı .  

K u t u  b o y u t u : 1 8 , 5 x 2 9 c m  y : 9  c m

ÜRÜN KODU: YK01 
ÜRÜN KODU: YK02 



YILBAŞI KUTULARI 2

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

K u t u  b o y u t u : 1 8 , 5 x 2 9 c m  y : 9  c m

ÜRÜN KODU: YK03 
ÜRÜN KODU: YK04 



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 

35cm’dir

URUN KODU: RT100



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: MN2250



SERAMİKTE YILBAŞI 
SUKULENT TEMASI

Siyah seramik vazoda yılbaşı ağacı, ve 
sukulentlerle hazırlanmış yılbaşı teması. 
Firma logosu, etiket mesajı ve kurdele 
renkleri isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir. 

Vazo çapı: 17 cm, y: 11,5 cm 

ÜRÜN KODU: SV01



KENDİN YAP - KAPI ÇELENGİ

Biz size kapı çelengi yapmak için gerekli 
tüm malzemeleri gönderelim, sonra sizinle 
zoom'da atölye yapalım. Ya da çelenk 
yapım youtube videomuzu sizinle 
paylaşalım siz kendiniz hazırlayın.

Kendin yap kutusu içinde bulunan 
malzemeler: doğal kasnak, çam dalları, 
altın defne yaprakları, yılbaşı topları, kırmızı 
yemişler, portakal dilimleri, kozalaklar, 
tarçınlar, geyik, ip, dekoratif ip, silikon 
tabancası, yedek silikonlar.

ÜRÜN KODU: KY01



YILBAŞI KAPI SÜSÜ

Şeffaf kapaklı s iyah kutuda yılbaşı 
kapı süsü. 

Kapı çelenkleri çam dalları ve doğal 
kuru malzemelerle hazırlanmıştır.

Kapı çelenkleri istediğiniz renklerde 
hazırlanabilir. 

ÜRÜN KODU: WRT01



KARTON KUTUDA SUKULENTLER

Yılbaşı konseptli kutuda küçük boy 
sukulent. Istanbul dışı gönderime 
uygundur.
Kutu boyutları yaklaşık 10x10cm.
ÜRÜN KODU: KT04



YILBAŞI ÇANTALARI

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

ÜRÜN KODU: YC01 
ÜRÜN KODU: YC04 



SWEET YEAR

Sweet All siyah kutuda 12 adet 
brownie, 8 adet cakepops ve 
solmayan kuru çiçekler ile 
hazırlandı. Çiçekler istediğiniz 
tonda hazırlanabilir.

Kutu boyutu:18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: RF03



NEW YEAR SWEETS

New Year Sweets özel dizayn 
kırmızı kutuda 8 adet rafine 
şekersiz glutensiz raw top, 14 
adet ev yapımı çikolata ve 
solmayan kuru çiçekler ile 
hazırlandı. Çiçekler istediğiniz 
tonda hazırlanabilir.

Kutu boyutu:18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: RF04



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: KT0100



DELICACY BOX

Delicacy Box siyah kutuda 12 adet 
brownie, 8 adet cakepops ve 3 adet 
sukulent ile hazırlandı.

Kutu boyutu:18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: RF02



ÇEKMECELİ KUTUDA YILBAŞI

Çekmeceli kutuda 200 gr çikolata, 
tamamen kuru çiçek ve yemişlerle 
hazırlanmış yılbaşı kutusu. 

Kutu ölçüleri: 18x18 cm, y: 20cm

ÜRÜN KODU: KT01



CELEBRATION BOX

160 gr 16'lı Butterfly Chocolate ve 
portakal, tarçın,ceviz, pamuk, kırmızı 
yemişler yapraklar ile dekore edilmiş 
siyah kutu.

Kutu boyutu:18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: KT02



TATLI KAÇAMAK

Siyah kutuda solmayan kuru çiçekler ve 
12 adet rafine şekersiz ve glutensiz 
lezzet topu. Lezzet toplarının içeriğinde 
hurma özü, fıstık ezmesi, vişne, yulaf 
ezmesi, keten tohumu, bal, susam, kinoa 
gibi sağlıklı ürünler  bulunmaktadır. 

Kuru çiçekler istenen tonlarda 
hazırlanabilir.

Kutu boyutu: 18,5x29cm y:9 cm

ÜRÜN KODU: RF01



NEW YEAR FRAME

Kurutulmuş doğal ürünlerle 
hazırlanmış çerçeveler. Bu çerçeve 
isteğinize göre başka tonlarda da 
hazırlanabilir.
Çerçeve ölçuleri: 20x14cm  
ÜRÜN KODU: FR01



AHŞAP KASADA YILBAŞI

El yapımı ahşap kasada parlak kırmızıya 
boyanmış sukulent, yemişler, çam 
dalları, kabuk tarçın, ahşap kesim geyik 
ve kozalaklar ile hazırlanmış eğlenceli 
bir tasarım.  

Kutu ölçüleri: 23x9cm, y:10cm

ÜRÜN KODU: LB03



SİYAH KUTUDA YILBAŞI

Siyah dikdörtgen kutuda yemişler, çam 
dalları, kabuk tarçın, portakal dilimleri, 
kozalaklar, doğal kuru çiçekler ve çikolata 
ile hazırlanmış şık bir tasarım (KT08).  

Çikolata isteğe göre fotoğraftaki gibi 
yılbaşı temalı kutuda tablet veya şeffaf 
kutuda yaldızlı çikolata olabilir (KT08).

Kutu ölçüleri: 28x14cm, y 8,5cm

ÜRÜN KODU: KT07 ve KT08



GENEL BİLGİLER

Ürün fiyatlarını öğrenmek için lütfen info@lunluncicek.com mail adresinden veya
0212 3233913 numaralı sipariş hattımızdan 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 
şehir dışı 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 yaşanırsa başka alternatifler sunulabilir.
Yılbaşı yoğunluğunu da göz önüne alarak siparişlerinizi erken kesinleştirmenizi rica ederiz.
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