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Svatebnídekorace.cz
Originální svatební dekorace
Tento web byl přesunut z www.svatebnidekorace.cz. Texty a
obsah není aktualizován a vztahují se k původnímu webu.
Objednávky průběžně vyřizujeme

www.svatabnidekorace.cz »
NOVINKA JEN U NÁS! Minimální objednáka 10ks
Koupíte jen u nás, potiskneme...
Detail

Kategorie

Nákupní košík

Balónkové dekorace
Balónky

Můj účet

Bublifuky
Čokoláda do fontánek

Přihlásit / Registrovat

Dárkové tašky
Dárkový certifikát

Akční nabídka

Dekorace auta nevěsty
Dekorace auta ženicha

Potahy na židle

Dekorace stolů

49,00Kč

Dekorační drátky

39,00Kč

Doplňky pro nevěsty
Šerpa tvar V více barev

Dortové sety
Fotografie

499,00Kč

350,00Kč

Fotoobrazy
Helium

Diamantky
růžové

Hry, dárečky, zábava

89,00Kč

Jmenovky

69,00Kč

Kamínky, perličky
Kapsičky na příbory

Organza s
potiskem 1092

Kolíčky na jmenovky

219,00Kč

Košíčky pro družičky

209,00Kč

Krabičky na dárečky

Hliníková
peněženka - II.
jakost

Krabičky na výslužky
Kroužky na ubrousky
Květiny
Lampiony štěstí, přání

Svatební dekorace a doplňky pro Váš originální svatební den.

149,00Kč

Originální svatební dekorace a dekorační doplňky pro moderní svatbu. Kompletní
nabídku našich svatebních dekorací na e-shopu máme skladem.

Okvětní lístky
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59,00Kč
Všechny slevy

Okvětní lístky srdíčka
Organza, tkaniny
Ozdoby na dorty
Pečetící sety
Peříčka

Svatební výzdoba na klíč
Nabízíme kompletní službu pro nastávající novomanžele. Služba
zahrnuje kompletní svatební výzdobu. Sdělte nám svou představu,
následně dohodneme schůzku na provozovně svatební dekorace v
Jablonci nad Nisou.

Potřeby k tvoření
Přísavky
Pronájem, Půjčovna
Sáčky, pytlíky, měšce
Samolepící etikety na víno
Samolepky na dopisy
Šifonové mašle

12 let na trhu
Využijte spolehlivosti a rychlosti naši společnosti. Na trhu se
svatebními dekoracemi působíme již od roku 2006. Náš e-shop byl mezi
prvními svatebními e-shopy v ČR. Desetitisíce spokojených zákazníků,
vlastní designové produkty, kamenná prodejna s kompletní nabídkou eshopu.

Srdce a srdíčka
Stuhy
Svatební čokoládky

Jak probíhá dodání zboží?

Svatební menu
Svatební oznámení
Svatební polštářky
Svatební přízdoby
Svatební skleničky
Svatební SPZ
Svatební vývazky
Svíčky
Ubrousky

U nás obdržíte své vysněné svatební dekorace rychle a bez příplatků za expresní poštovné.
Zboží na dobírku zasíláme nejpozději 2 pracovní den od uskutečnění objednávky expresní
službou PPL. Zásilky při převodu platby na účet je zasíláno v den přijetí platby na náš účet.
Svatební zboží označené skladem, máme fyzicky skladem, nemusíte čekat 8-12 dnů jako u
konkurence, než zboží někde seženou. Vyráběné produkty musíme pro Vás vyrobit nebo
přizpůsobit, je tedy delší dodací lhůta ( svatební oznámení 10 dnů, čokoládky, jmenovky,
kroužky na ubrousky, knihy hostů s tiskem, etikety 3-5 dnů, dekorace aut, polštářky 3-5 dnů,
pískované skleničky 5-10 dnů ) vždy je popsáno u produktu.

Novinky
Momentálně nejsou žádné
novinky

Seznam přání
Žádné produkty

Má přání

Zajímavé odkazy:

Nosí vánoční dárky Ježíšek, nebo
Santa Claus?
Podívejte se také na nápady na
originální dárky.
Hledáte zajímavé dárky pro muže?
Nevíte jaké vybrat dárky pro ženy?
Zajímavé tipy na dárky k narozeninám,
které si nemůžete nechat ujít.

Export this page as pdf

Valentýn
Vánoční svíčky
Visačky na láhve

Svatební dekorace - více o nabízených produktech:

Vlizelín
Výběr podle barev
Vystřelovací konfety

Informace
Čokoládové fontánky
Obchodní podmínky
Dodací podmínky
Svatební altán
Jak nakupovat
Svatební dekorace
Provozovatel, banka
Slovensko
Slavobrána srdce
Výstava Nevěsta

Like Page
Svatební dekorace stolů a svatební dekorační produkty nabízíme prostřednictvím e-shopu
Svatebnidekorace.com který vznikl v roce 2006 a jeden s nejdéle fungujícím spolehlivým
svatebním e-shopem a kamenným obchodem v ČR. Za tu dobu jsme získali desetitisíce
spokojených zákazníků, kteří nakupují svatební dekorace levně a rychle na našem e.shopu a nebo
kamenné prodejně svatebních dekorací v Jablonci nad Nisou. (dříve na prodejně svatebních
dekorací v Havířově). Pokud hledáte svatební dekorace v největší nabídce opravdu skladem, tak
jste našli to správné místo. Nákup na našem e-shopu je rychlý a intuitivní, není potřebná registrace k
nákupu.
V současnosti nabízíme více jak 2000 ks originálních a levných svatebních dekorací a
svatebních produktů. Snažíme se přinést do oblasti svatebních výzdob nový svěží design a
neprodávat to, co nabízí každý další běžný obchod. Také jsme přímými importéry mnoha výrobků do
ČR.
Nově nabízíme svatební oznámení ve velkém výběru a luxusní kvalitě.Můžete si nyní jednoduše
objednat z výběru kvalitních svatebních oznámení přímo u nás.

Odkazy

Internetový obchod svatebnidekorace.com je určen převážně pro maloobchodní prodej, pro
podnikatele nabízíme velkoobchod nabízející svatební dekorace a doplňky za výhodné ceny.

Poštovné - ceny

Naším cílem, je nabízet snoubencům stylové a moderní výrobky, které nemá každý.

Dekorační servis
Reklamační řád

Odběr novinek
Váš email
Přihlásit

Svatebnidekor…

Nabízíme širokou nabídku svatebních dekorací, dekorace na stůl, organza, okvětní lístky, plátky
růží, ubrousky, etikety na víno, luxusní svatební altán, svatební dekorace na auto, svatební
bublifuky, knihy hostů, jmenovky, svatební menu a velký výběr dalších svatebních dekorací.
Nově nabízíme profesionální služby v oblasti realizace svatebních výzdob, balónky, balónkových
dekorací, pronájmů svatebních dekorací.
Mnoho produktů je naším vlastním výrobkem, ozdoby na auta, svatební čokoládky, svatební
polštářky, bryndáky, svatební SPZ, pískované a zdobené skleničky.
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e first of your friends to like this

Pokud jste si u nás objednali
zboží, je zde možnost zjistit,
kde se nachází.
Zadejte číslo balíku:

číslo zásilky
Hledat

Tagy
svatebni dekorace
dekorace
stolu
perličky
na
silonu
výslužková krabice s potiskem
organza
diamantky

čelenka

Náš sortiment neustále rozšiřujeme a inovujeme, aby naši zákazníci získali to nejpěknější a nejlepší
co se dá v současné době v oblasti svatebních dekorací a výzdob nabídnout. Snažíme se prodávat
jen vkusné a kvalitní produkty, které bychom sami použili na svatební den, nemáme zájem o prodej
čehokoliv za vidinou zisku na úkor našich zákazníků. Poskytujeme od roku 2008 také velkoobchod
pro oblast svatebních výzdob pro podnikatelské subjekty, díky přímým importům od výrobců
můžeme nabídnout nejvýhodnější ceny a výběr v ČR. Provozujeme také kamennou prodejnu s
největším výběrem svatební dekoračních produktů v ČR od roku 2008 kde si můžete své vysněné
svatební dekorace prohlédnout, vyzkoušet kombinace. K dispozici je kvalifikovaný personál, který
je vždy připraven poradit a pomoct s výběrem vhodných dekorací pro Váš svatební den! Nabízíme
také spoustu svatebních dekorací k pronájmu, nemusíte si vše jen koupit, ale postačí si dekorace
ve vyšších cenových kategoriích jen pronajmout. svatební dekorace a zařízení k pronájmu jsou k
dispozici na prodejně v Havířově vždy od úterý do čtvrtku, čtvrtek až pondělí jsou většinou pronajaty
u našich zákazníků. Pokud hledáte tu nejvhodnější dekoraci na auto, tak si můžete také v prodejně
dekoraci půjčit a před naši budovou přímo na automobilu vyzkoušet, realita je vždy lepší než
fotografie.

motýl

fialová drátek
Zajímavé odkazy:

Nosí vánoční dárky Ježíšek, nebo
Santa Claus?
Podívejte se také na nápady na
originální dárky.
Hledáte zajímavé dárky pro muže?
Nevíte jaké vybrat dárky pro ženy?
Zajímavé tipy na dárky k narozeninám,
které si nemůžete nechat ujít.

Plně doufáme, že budete s našimi službami a produkty plně spokojeni a přejeme příjemný nákup!
Tento web byl přesunut z doménové adresy www.svatebnidekorace.cz. Texty a obsah není
aktualizován a vztahuje se k www.svatebnidekorace.cz.
Server bude po přechodnou dobu v provozu, aby byl zachován plynulý přechod na nový systém.
Objednávky jsou průběžně vyřizovány
Svatebnídekorace.com

Svatební dekorace pro rok 2018
Nové svatební dekorace v nabídce: pečetící sety, levné a kvalitní stuhy, dortové sety ,
vystřelovací konfety, krabičky na dárečky,luxusní svatební skleničky. Další produkty budou
stále přibývat, aby náš výběr oslovil všechny nastávající novomanžele.

Fotogalerie svatebních dekorací
Vytvořili jsme pro Vás fotogalerii svatebních výzdob, kde jsme využili našich svatebních produktů,
aby jsme Vám usnadnili výběr a představu, jak bude barva či produkt vypadat.
Pokud se i Vám podařila výzdoba a myslíte si, že by ji měli vidět i ostatní nastávající nevěsty, tak
nám fotografie zašlete na e-mail: obchod(zavináč)svatebnidekorace.com .Rádi fotografie zařadíme
do naší fotogalerie. Zasláním plně souhlasíte s využitím fotografií pro použití na našich stránkách,
propagaci a nebo tisku.

Minimální objednávka
Objednávka na e-shopu je možná od 200,- s Dph bez poštovného, v případě doobjednávky není
tento limit nutný, objednávku zašlete na náš e-mail: obchod(zavináč)svatebnidekorace.com

Fotografie svatebních dekorací
Fotografie používané k našim produktům jsou výhradně naše, nejsou nikdy nijak upravené v
fotoprogramech, snažíme se ze spousty nafocených fotografií vybrat to nejlepší rovnající se
originálu produktu. Nemáme v úmyslu nijak zákazníky klamat a podstrčit naumělkované fotografie
nebo upravené foto od profesionálů za účelem rychlého prodeje. Samozřejmě zobrazení správných
barev vždy závisí na monitoru Vašeho PC, nejhůře při zobrazení si stojí starší notebooky s
trubicovým podsvícením, doporučujeme pro správné zobrazení se podívat na LCD display s nejlépe
LED podsvícením.

Svatební altán
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V roce 2008 jsme sestrojili svatební altán, který je jediným svého druhu v ČR. Je určen pro náročné
zákazníky za účelem luxusního svatebního obřadu. Komplet je vždy připraven na předem
smluvenou hodinu a den, není potřeba žádné další asistence, pouze ukázat na místo, kde má být
komplet sestaven a my se postaráme o vše co je k sestavení potřeba. Altán má k dispozici řečnický
systém s 2 bezdrátovými mikrofony s možností přehrání oblíbené hudby k obřadu, není také potřeba
žádné elektrické přípojky a ani vedle nehlučí benzinový generátor.

Proč využít služeb Svatebnídekorace.cz?
90% zboží máme v dostatečném množství skladem
Rychlé dodací lhůty
Přímý import = super ceny
Moderní výrobky
Kamenná prodejna
Poštovné od 0,Přeprava zásilek od odeslání 24h

Kontaktujte nás!
+(420) 602 404 666
od 9 do 16 hodin
so, ne a svátky
nedostupný

Úvodní stránka Mapa webu Kontakt
Obchodní podmínky Dodací podmínky
Jak nakupovat Svatební dekorace
Provozovatel, banka

copyright © 2008-2013 svatebnidekorace.cz, info@torex.cz
telefon: +(420) 602 404 666 v pracovních dnech od 8 do 16 hodin

doporučujeme svatebnizbozi.cz - svatební dekorace a doplňky
Výběr svatební zboží/Svatba.cz
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