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Lumânare ou mic
înălţime cca. 7 cm 

4 lei 

5 lei 

fără aplicație

cu aplicație



Lumânare ou mare
înălţime cca. 9 cm 

10 lei 

cu aplicație



Lumânare iepure
înălţime cca. 15 cm 

10 lei  nepictați

12 lei  pictați



Lumânare cilindric

10 Lei

 Înălţime cca. 15 cm
Parfum de brad

5 lei

înălţime cca. 7 cm 
diametrul 4 cm



Cilindric mic înălţime cca. 7 cm şi diametrul 6 cm
Cilindric mare înălţime cca. 11 cm şi diametrul 7 cm

Dreptunghi înălţime cca. 12 cm şi lăţime 6 cm

Lumânare cu icoană 

7 lei 11 lei



Lumânare cu cruce

înălţime cca. 20 cm

12 lei 
înălţime cca. 14 cm

15 lei 

1 2



Lumânare cu cruce

înălţime cca. 15 cm

20 lei 
înălţime cca. 15 cm

25 lei 

3 4



Lumânare dreptunghi 

înălţime cca. 15 cm

20 lei 
înălţime cca. 15 cm

25 lei 

3 4înălţime cca. 19 cm 
diferite aplicații

15 lei



Lumânare
cu parfum citronela 

10 lei 



Pachet cu lumânări inimioare

5 lei /pachet
parfum floral



Despre noi
Asociaţia „Ateliere Protejate”, înfiinţată în anul 2002, acţionează pentru 

persoane cu dizabilităţi care au depăşit vârsta de 18 ani. Venind la un atelier de 
lumânări special amenajat pentru ei, viaţa lor are un ritm normal şi un sens.

About us
The Association “Ateliere Protejate” established in 2002, works with people 

with disabilities older than 18 years. They work in an atelier, adapted to their 
needs, so that they can recover a sense of normality and purpose.
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