
Cennik choinek i dekoracji świątecznych
sezon 2014 – ceny brutto

Drzewka świąteczne i ich dekorowanie 

do 100 cm do 150 cm do 180 cm do 220 cm do 300 cm

jodła kaukaska 110 160 190 240 290

lub świerk zwyczajny 80 90 100 110 120

lub świerk kłujący (srebrny) 80 100 120 140 160

dekoracja klasyczna (30% dekorów) 800 1 000 1 200 1 600 2 000

lub dekoracja ozdobna (60% dekorów) 1 200 1 500 1 800 2 400 3 000

oświetlenie zewnętrzne 550
4x80LED

650
5x80LED

800
6x80LED

1050
8x80LED

1300
10x80LED

Większe drzewka według indywidualnej wyceny zależnie od możliwości technicznych (rusztowanie, drabina).
Cena drzewka (jodła, świerk) obejmuje dowóz i oprawienie w stojak.
Stojak w przypadku nieskorzystania z dekoracji choinki: dopłata 100 zł.

Dekoracja choinki  u klienta zawiera: dobór, dekoracje na własność klienta, udekorowanie choinki, stojak, 
ewentualne oświetlenie wewnętrzne. Wariant klasyczny od ozdobnego różni się ilością tzw. dekorów, czyli bombek
dekorowanych i innych elementów ozdobnych, pozostałą część stanowią bombki gładkie.
Pracujemy wyłącznie na bombkach szklanych najwyższej jakości.

Rozebranie choinki, zabezpieczenie ozdób: 30% ceny jej dekoracji.
“Wypożyczenie” choinki (np. na event) 80% ceny drzewka + 60% ceny dekoracji.

Kompozycje świąteczne

❄ stroiki na stół od 80 zł
❄ małe choinki (np. dla kontrahentów) od 25 zł
❄ kompozycje wolnostojące od 180 zł

Przygotowywane zawsze według autorskiego projektu florysty dla konkretnego wnętrza.

Kompleksowa dekoracja wnętrz
Przy większych realizacjach, zwłaszcza w podobnej kolorystyce możemy zaoferować znacznie niższe ceny!
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Autorskie kompozycje florystyczne
z kolekcji Łukasza Fronczaka dla pracowni ogrodniktomek.pl

Wszystkie kompozycje przygotowane są w 100% z naturalnego materiału roślinnego, żywego lub suszonego.

Wieniec “Natura”
 

40 cm - 250 zł
60 cm - 450 zł
80 cm - 550 zł

Stroik “Storczyk”
 

półkula o średnicy 30 cm - 500 zł
półkula o średnicy 50 cm - 750 zł

Kompozycja wolnostojąca “Amarylis”
 

wysokość 50 cm - 500 zł
wysokość 160 cm - 800 zł
wysokość 190 cm - 1 000 zł

Kompozycja “Brzoza”
 

cena - 500 złotych

Każda z propozycji zostanie dostosowana stylistycznie i kolorystycznie dobrana do wnętrza i/lub pozostałych 
dekoracji przez naszą pracownię.

Zamówienia, informacje
Filip Misiewicz, menadżer, tel. 694 505 256, e-mail: swieta@ogrodniktomek.pl
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