
ДЕКОР И УКРАСА ЗА СПЕЦИАЛНИ  
МОМЕНТИ & МЕРОПРИЯТИЯ 



ТЕМАТИЧНИ УКРАСИ



COUNTRY STYLE

В countrystayle основните 
материали са зебло и дантела. 
Зеблото е ефектна естествена 
материя,  която може да се 
използва за изтаботка на модни 
аксесоари за прибори и маса,  
както и за цялостен интериор.



ROMANTIC STYLE

В този стил умело съчетаваме за 
вас старинни интериори с 
дантели, перли и флорални 
мотиви.



MODERN STYLE

Модернистичен стил изработваме 
за вас луксозен и съвременен 
интериор, съчетавайки модни 
аксесоари с изкуство и природа.



MAKE YOUR OWN 

Може да подберете любими 
цветове и мотиви и ние да 
изработим тема подходяща за 
вашия вкус.





ЦЕНИ

Арка с воал (тафта)  - 190лв. – допълнителна 
украса по темата на интериора  - по 
договаряне (50 до 100лв.) 

Стойка за цветя с воал  - 39лв. 

Коктейлна маса с воал (тафта)  -  190лв. 

Украса (свещи за маса) -  9лв. /бр 

Деко- стена с воал и осветление  - 290лв. – 
допълнителна украса по темата на интериора  
-по договаряне (50 до 100лв.) 

Калъфи за столовете -3 лв./бр. 

Панделки за столовете -2лв./бр. 

Килим за младоженците – 39лв. 

Голяма маса с тафта  -  190лв. 

Малка маса с тафта -   90лв. 

Големи фенери с цветя  -  20лв. 

Шатра – 200лв. 

Изнесен ритуал  
( с вкл. такса сервиз)  -100лв. 

Драперия за маса - 45лв. 

Хангали – 1.5лв./бр. 



ЦЕНИ
Цветя  за масата на младоженците  - по споразумение 

Цветя за масаите на гостите - по споразумение 

DJ – по споразумение 

Фолклорна програма - по споразумение 

Интериорната украса  включва - ръчно изработени  цветя, пимпони и други 
аксесоари за масите и интериора. 

От 20  до  40 човека  2/3  маси (шатри)  - 350лв. 
От   50 до 80  човека  4/6 маси    - 500лв. 

От   80  до 100 човека и повече    -800лв. 
Табела с информация за събитието  - 20 лв. 

Букви  ( инициалите на младоженците  - 80лв. 
Всички цени Са базирани върху извършени от нас украси с висикокачествени материали . 

За по големи събития цената може да бъде предоговорена спрямо разполагаемия  бюджет. 



Благодарим ви! 
За контакти: 
 +359878551560 

moura.borovetz@gmail.com

Елегантността не означава да изпъкнете, а да 
бъдете запомнени. Позволете ни, да направим 

вашия празник незабравим!


