
LUNLUN ÇİÇEK 
8 MART KADINLAR GÜNÜ 
ÜRÜN KATALOĞU



HELEN / AYAKLI SERAMİKTE TILLANDSIA

Helen saksıda veya ayaklı seramik saksıda 
tradescantia bitkisi. Helen veya diğer 
ayaklı seramik isteğe göre siyah olabilir.. 
Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir.  

Ölçüler: vazo yukseklik: 11,5 en: 8 cm, 
bitki ile beraber yaklaşık16cm yükseklik

Not: tillandsia sipariş üzerine 
getirilmektedir. en geç 25 Şubat'ta sipariş 
vermek gerekir.
Fiyatı: 55TL+KDV



HELEN VAZODA SOLMAYAN GÜL

Helen vazoda şoklanmış solmayan gül. 
Gül rengi veya vazo rengi isteğe göre 
değişebilir. Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Vazo yukseklik: 11,5 en: 8 cm, gül ile 
beraber yaklaşık 16cm yükseklik Fiyatı: 
65 TL+KDV (adet fiyatıdır)



SİLİNDİR KUTUDA ÇİÇEK VE MAKARON

Siyah silindir kutuda güller, mevsim 
çiçekleri ve makaronlar ile 
hazırlanmıştır. Cicek renkleri isteğe göre 
değişebiir.  Makaron adedi isteğe göre 
3 ve 5 olabilir. Etiket üzerine yazılacak 
not, kurdele ve firma logosu isteğinize 
göre yeniden düzenlenebilir.  

Kutu Ölçüleri: 15 cm çap y: 15 cm 
Fiyatı: 105 TL+KDV



KUPADA MİNİ KALANCHOE

gri veya beyaz kupada çeşitli renklerde 
(pembe, beyaz, kırmızı, sarı, turuncu) 
kalanchoe. Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  
Fiyat: 45 TL+KDV



SERAMİKTE MİNİ ORKİDE

Seramik beyaz veya siyah vazoda 
hazırlanmış farklı ren-klerde phalaenopsis 
orkide. Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Ölçüler: 20x7 cm (bitki ile birlikte) 
FİYATI: 75 TL+KDV



Siyah kare kutuda güller, mevsim 
çiçekleri ve makaronlar ile 
hazırlanmıştır. Çiçek renkleri isteğe göre 
değişebiir.  Makaron adedi 3 ve 5 
olabilir. Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
yeniden düzenlenebilir.  

Kutu Ölçüleri: 15x15 cm y: 15 cm 
Fiyatı: 105 TL+KDV

KARE KUTUDA ÇİÇEK VE MAKARON



SERAMİK / CAMDA TILLANDSİA

Seramikte veya altın eskitme cam 
kadehte pembe tillandisa bitkisi. 
Etiket üzerine yazılacak not, kurdele 
ve firma logosu isteğinize göre 
yeniden düzenlenebilir.  

Ölçüler: 13x8 cm  

Fiyatı: 52,5 TL+KDV

Not: tillandsia sipariş üzerine 
getirilmektedir. en geç 25 
Şubat'ta sipariş vermek gerekir.



CAM / SERAMİKTE SUKULENTLER

Gümüş veya altın eskitme efektli cam 
kadehte VEYA seramikte çeşitli tipte 
mini sukulentler...
Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir.  

Fiyatı: 27,5 TL+KDV



KUPADA MİNİ SUKULENT

Beyaz kupada mini sukulent.

Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  
Fiyat: 40 TL+KDV



CAM BARDAKTA MİNİ SUKULENT

Cam bardak içinde farklı türlerde mini 
sukulentler. Etiket üzerine yazılacak not, 
kurdele ve firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Ölçüler: 12x7 cm (bitki ile beraber) 
Fiyatı: 25 TL+KDV



RENKLİ KAĞIDA SARILI SÜMBÜLLER

Renkli kağıda sarılı açmamış pembe, 
beyaz ve mor ren-klerde karışık renklerde 
tekli sümbüller.  

Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Fiyatı: 23,5 TL+KDV



KUPADA TEKLİ SÜMBÜL

Beyaz kupada tekli sümbül. Sümbüller 
karışık renkte verilecektir (mor, pembe, 
beyaz). 

Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Fiyat: 39,5TL+KDV



BEYAZ SERAMİKTE SİKLAMEN

Beyaz seramik vazoya ekilmiş çeşitli 
renklerde siklamen. Etiket üzerine 
yazılacak not, kurdele ve firma logosu 
isteğinize göre düzenlenebilir.  

Ölçüler: 12x15 cm (bitki ile beraber) 
Fiyatı: 47,5 TL+KDV



SERAMİKTE ORTA BOY KALANCHOE

Seramik saksıda kalanchoe bitkisi. Bitkiler 
pembe - turuncu -sarı -bordo tonlarda 
karışık olarak hazırlanacaktır. Etiket 
üzerine yazılacak not, kurdele ve firma 
logosu isteğinize göre düzenlenebilir.

Ölçü: 22x7 cm bitki ile beraber
Fiyat: 45 TL+KDV



CAM VAZODA MİNİ KALANCHOE

Cam vazoda çeşitli renklerde mini 
kalanchoe. (turuncu, pembe, beyaz, 
sarı, kırmızı vs). Etiket üzerine yazılacak 
not, kurdele ve firma logosu isteğinize 
göre düzenlenebilir.  

Ölçüler: 15x8 cm (bitki ile beraber) 
Fiyat: 25TL+KDV



KRAFT KUTUDA SUKULENT VE TATLI

Kraft kutuda brownie, mereng ve sukulent
Etiket üzerine yazılacak not, ve ...firma logosu 
isteğinize göre yeniden düzenlenebilir.  

Fiyatı: 55 TL+KDV



TATLI HEDİYE KUTUSU

Siyah kutuda mum,  Aybike Ertürk'ün Bayan 
Hiçbiri kitabı, kış çayı, çikolata, cakepops ve 
çeşitli renklerde cakepops. Etiket üzerine 
yazılacak not, ve ...firma logosu isteğinize 
göre yeniden düzenlenebilir.  

Fiyatı: 175 TL+KDV



JELATİNDE TEK GÜL

Jelatine sarılıp, saten kurdele ile 
bağlanmış çeşitli renklerde güller. Etiket 
üzerine yazılacak not, kurdele ve firma 
logosu isteğinize göre düzenlenebilir.  

Ölçüler: 30cm
Fiyatı: 25 TL+KDV



VAZODA TEK GÜL 

Cam vazoda tek gül ve yeşillikler. Gül 
rengi isteğe göre değişebilir
Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre yeniden 
düzenlenebilir.  

Ölçüleri: 20 cm yükseklik
Fiyat: 32,5 TL+KDV



KALPLİ KUTUDA SUKULENT

Kalpli karton kutuda karışık türlerde 
sukulentler. Kapalı kutu olduğu için şehir 
dışına da gönderimi yapılabilir.

Etiket üzerine yazılacak not, kurdele ve 
firma logosu isteğinize göre 
düzenlenebilir.  

Ölçü: 12x12 cm
Fiyat: 22,50 TL+KDV



GENEL BİLGİLER

- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- Fiyatlamalar minimum 100 adet ve üstü siparişler için hazırlanmıştır. Daha az adetler için
lütfen info@lunluncicek eposta adresinden ya da 0212 323 3913 numaralı hattımızdan bilgi
alın.
- Farklı istekler veya bütçeler için lütfen temasa geçin.
- Teslimatlarımız bir kaç yere topluca ve Istanbul içine gönderileceği varsayılmaktadır.
- Sipariş kesinleştiginde toplam tutarın %40’ı ön ödeme olarak istenecektir.
- Ödeme vademiz fatura tarihinden itibaren maksimum 1 aydır.
- Ürünlerimiz (vazolar ve içerikleri) stoklarla sınırlıdır. Bitkilerin çoğunluğu yurtdışından
geldiği için en geç 25 Şubat Perşembe gününe kadar siparişler verilmelidir.
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