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- wymiary kartki 14 x 14 cm
- życzenia wewnątrz

- dwustronny nadruk logotypu
w pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru
papieru na ecru

- koperta biała lub ecru
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- karton gładki satynowany 246 g
- wymiary kartki 14 x 14 cm

- życzenia wewnątrz
- dwustronny nadruk logotypu

w pełnym kolorze
- możliwość zmiany koloru papieru

na ecru
- koperta biała lub ecru
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BN-B28
 

 

BN-B29
 

 

BN-B29 BN-B30
 

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- wymiary kartki 14 X 14 cm
- papier z drobinkami brokatu

- życzenia wewnątrz
- nadruk logotypu wewnątrz

w pełnym kolorze
- możliwość zmiany koloru
bombki - złota lub srebrna

- koperta biała ub ecru
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BN-WB2

BN-WB3
 

 

tekst

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
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BN-GRA4
 

 

BN-GRA3
 

 

BN-GRA2
 

 

BN-GRA1
 

 

BN-GRA5
 

 

tekst
 

 

- wymiary kartki 14 X 14 cm
- życzenia wewnątrz

- logotyp grawerowany na frocie oraz nadruk
wewnątrz w pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru bombki - złota lub srebrna
- koperta biała
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BN-PCY1
 

 

BN-PCY2
 

 

BN-PCY3
 

 

BN-PCY4
 

BN-PCY5
 

- wymiary kartki 14,5 X 10,5 cm
- papier perłowy

- życzenia wewnątrz
- dwustronny nadruk logotypu

w pełnym kolorze
- możliwość zmiany koloru papieru

- biały lub ecru
- koperta biała
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- wymiary kartki 14,5 X 10,5 cm
- papier perłowy

- życzenia wewnątrz
- dwustronny nadruk logotypu

w pełnym kolorze
- możliwość zmiany koloru

papieru - biały lub ecru-
 koperta biała
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BN-PCY6
 

BN-PCY7
 

BN-PCY8
 więcej na www.pracownia-manufaktura.pl
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- wymiary kartki 14 X 14 cm
- życzenia wewnątrz

- nadruk logotypu wewnątrz w
pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru
bombki - złota lub srebrna

- koperta biała ub ecruu
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BN-W1
 

BN-W2 BN-W3

BN-W4 BN-W5 BN-W6

TEKST

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
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- wymiary kartki 14,0 X 14,0 cm
- na froncie kartki tekst w całości

uszlachetniony jest folią w kolorze złotym,
srebrnym, niebieskim, czerwnym lub zielonym
- wewnatrz nadruk logotypu w pełnym kolorze 

- koperta biała
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BN-ZS1 BN-ZS2 BN-ZS3

BN-ZS4 BN-ZS5

TEKST

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- wymiary kartki 14,0 X 14,0 cm
- życzenia wewnątrz

- dwustronny nadruk logotypu
w pełnym kolorze

- do wyboru kolor papieru - biały lub ecru
- koperta biała lub ecru

więcej na www.pracownia-manufaktura.pl

BN-U2 BN-U1 BN-U3

BN-U5

BN-U4
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Możliwość dopasowania koloru grafiki do logotypu*

* dot. kartek ze str. 10

BN-KWC1 BN-KWC2 BN-KWC4BN-KWC3

BN-KWC5 BN-KWC6

BN-KWC7 TEKST

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
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- karton gładki satynowany 246 g
- wymiary kartki 14 x 14 cm

- życzenia wewnątrz
- dwustronny nadruk logotypu

w pełnym kolorze
- możliwość zmiany koloru papieru na ecru

- koperta biała lub ecru
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BN-B32 BN-B34 BN-B35

BN-B36 BN-B37 BN-B38 BN-B39

BN-B40 BN-B41

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- karton gładki satynowany 246 g
-  wymiary kartki 14 x 14 cm

- życzenia wewnątrz
- dwustronny nadruk logotypu w pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru papieru na ecru
- koperta biała lub ecru
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BN-B42 BN-B43 BN-B44 BN-B45

BN-B46 BN-B47 BN-B48 BN-B49

BN-B50 TEKST

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- wymiary kartki 13,5 X 13,5 cm
- życzenia wewnątrz

- dwustronny nadruk logotypu
w pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru papieru - biały lub ecru
- koperta biała
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BN-I34

13

BN-B51 BN-B52 BN-B53

BN-B54 BN-B55

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
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BN-WY5BN-WY4BN-WY3BN-WY2

BN-WY11 BN-WY8BN-WY12
BN-WY7

BN-WY16
BN-WY14BN-WY15

BN-WY13

- wymiary kartki 14 X 14 cm, ozdobny karton matowy,koperta biała lub ecru
- wewnątrz życzenia oraz nadruk logotypu w pełnym kolorze

- możliwość zmiany koloru sznureczka i cyrkonii - złoty lub srerbny
 

 

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=
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BN-WY1 BN-WY6

- wymiary kartki 14 X 14 cm
- papier perłowy, dwustronnie błyszczący srebrny lub złoty

- wewnątrz życzenia oraz nadruk logotypu w pełnym kolorze
- koperta biała lub ecru

 

 

 

BN-WY9 BN-WY10

BN-WY18BN-WY17

TEKST

http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- wymiary kartki 21 X 10,3 cm
, - wewnątrz życzenia

 - dwustronny nadruk logotypu
w pełnym kolorze

- koperta biała

więcej na www.pracownia-manufaktura.pl

BN-KL17 BN-KL18 BN-KL19 BN-KL20 BN-KL21

BN-KL22 BN-KL23 TEKST
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http://pracownia-manufaktura.pl/24-kartki-bozonarodzeniowe?live_configurator_token=6805c03a671ef0d48369d32f82098221&id_shop=1&id_employee=1&theme=&theme_font=


- wymiary kartki 14 x 14 cm
- na froncie kartki tekst w całości uszlachetniony jest folią w kolorze

złotym, srebrnym, niebieskim, czerwnym lub zielonym
, - wewnątrz życzenia

 - nadruk logotypu wewnątrz w pełnym kolorze
- koperta biała
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BN-WZ1 BN-WZ2 BN-WZ3 BN-WZ4

BN-WZ5 BN-WZ6 BN-WZ7
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TEKST
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PRACOWNIA MANUFAKTURA
al. Niepodległości 14, 39-300 Mielec

tel. 501 973 735
e-mail: biuro@pracownia-manufaktura.pl

www.pracownia-manufaktura.pl


