
 

 
 

 

 

 

 

Wesele w stylu 

rustykalnym 

Opis usługi wykonania oprawy. 

 

 

 

 

 

www.ptaszarnia.eu 

  

http://www.ptaszarnia.eu/


 

A więc bierzesz ślub, gratulujemy! 
 

Wesele w stylu rustykalnym to celne połączenie tradycji i nowoczesności. Nasza propozycja 
zawiera wykaz ręcznie wykonanych ozdób i akcesoriów oraz obejmuje możliwość dowozu do 

miejsca uroczystości, instalacji i złożenia dekoracji. Zakres ostatecznej oferty zależy od 
potrzeb Klienta. Możliwe jest wypożyczanie całości lub fragmentów oprawy, bez konieczności 

korzystania z usługi dowozu, dekorowania i demontowania ozdób.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Wszystkie ilustracje wykorzystane w ofercie zawierają ozdoby i dekoracje pochodzące z naszych realizacji 

  



 

1. Dekoracje przed wejściem do domu 
weselnego:  

 

✓ tablica w drewnianej ramie, na której będzie można wykonać 
dowolny napis; 

✓ drewniana pobielana skrzynia, w której można ułożyć kwiaty, 
owoce, prezenty dla gości lub zabawki do ogrodu dla dzieci; 

✓ indywidualnie wykonany album-księga gości do 

pamiątkowych wpisów z możliwością wypożyczenia aparatu 
Instax mini 7s 

✓ słoiczki / szklanki ozdobione koronką – lampiony 

✓ zwierzęta do ogrodu – jeleń, sowa, lisek 

✓ lampki solarne (mini żarówki z kolorowym światłem) 
  



 

 

 
 

 

2. Dekoracje stołów i sali: 
 

✓ W pracowni można zamówić bukiety na stół - róże w kolorze 

pastelowym, gipsówka, gerbera (zielona, kremowa lub 
pudrowa), eustoma, śniedek, santimi, anemony, tawułka (lub 
inna roślina ozdobna), w zależności od możliwości także inne 
polno-rustykalne kwiaty, tak aby bukiet tworzył kompozycję 
lekką, niewysoką (ok. 30 - 35cm), podobne bukiety w składzie 
ok. 20 kwiatów; 

✓ słoiki litrowe – wazony – ozdobione sznurkiem, jutą, koronką; 

✓ świeczniki – szklanki, na świeczki typu tealight; 

✓ świecznik na stół Państwa Młodych – szklana misa. 

utrzymany w stylizacji rustykalnej na większą ilość świeczek; 

ze sztucznymi sukulentami 

✓ kompozycja na stole, poza bukietem i świeczką – serwetki 

jutowe – mini bieżniki, szyszki, plastry brzozowe, serca na 
piku, numery stołów wykonane na drewnianych tabliczkach 

do pisania kredą; 

✓ świeczniki brzozowe – wykonane w pniach brzozowych na 

świeczki typu tealight od 1-3 sztuk świeczek w jednym pniu 

✓ panele jutowe z kaskadą kwiatów – szer. ok 1,2m dł. ok 2,5m 
x3sztuki 

✓ dowolne dekoracje wykonane na zamówienie 

  



 

3. Dekoracja słodkiego stołu:  
 

✓ Małe słoiczki na bukiety ozdobione koronką i sznurkiem; 

✓ plastry drewniane – tacki o średnicy ok 25-35cm (2 sztuki); 

✓ plastry drewniane – patery piętrowe z postawą ok. 40cm  

i piętrem ok. 20cm (2 sztuki); 

✓ mini pieńki o średnicy ok. 7 cm (wysokość ok. 9-17 cm) – 

luźno rozmieszczone; 
✓ pudełeczko drewniane z przegródkami (np. na różne rodzaje 

żelków); 
✓ ratanowe kule w kolorze cytrynowym (10 sztuk);

  



 

 

4. Ozdoby ślubne: 
 

✓ wianek (kwiaty żywe i sztuczne); 

✓ bukiet ślubny Panny Młodej (kwiaty żywe i sztuczne); 
✓ bukiet Druhny; 

✓ butonierka Pana Młodego; 

✓ butonierka Świadka; 

✓ kotyliony, broszki, bransoletki, wianki na rękę 

✓ ozdoby na samochód; 

✓ ozdoby na krzesła do kościoła; 

✓ girlandy na stół 
✓ prezenty dla gości 
✓ albumy na zdjęcia 

 

Wybór ozdób w sklepie online: 
http://ptaszarnia.eu/shop  

lub na indywidualne zamówienie: 
http://ptaszarnia.eu/konfigurator
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Ptaszarnia Magdalena Majsiej 

ul. Żołnierska 8/6 

20-801 Lublin 

www.ptaszarnia.eu 

Kontakt: 

tel: +48 603 686 906 

mail: pracownia@ptaszarnia.eu 

/ptaszarnia.handmade 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! 

 


