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Lumânare brad

10 Lei
 Înălţime cca. 15 cm

Parfum de brad



    Lumânare 
brăduț

6 lei
Înăl ime cca. 10 cmț

Parfum de brad



Lumânare 
Iesle

 

10 Lei
Înăl ime cca. 11 cmț



Lumânare sferă
10 Lei

 Diametru cca. 7 cm
Parfum de măr și scor ișoarăț



Lumânare
Set Advent

35 lei

Diametrul cca. 12 cm
Înălţime cca. 18 cm

sugestie de aranjament



Lumânare îngeraș

4 Lei
 Înălţime cca. 5 cm



Lumânare 
din ceară de albine

(diferite forme)

Îngeraș  8 lei
Cilindric 15 lei



Lumânare
Fecioara Maria

10 lei
Înălţime cca. 12 cm



Lumânare
piramidă pictată

(cu diferite motive 
tradiționale de Craciun)

Înălțime cca. 15 cm

12 lei



Lumânare sferă mică 
(cu diferite decorațiuni)

Diametru cca. 6 cm

10 Lei



Lumânare cu icoană

Cilindrică mică
7 lei

Diametrul cca. 6 cm
Înălţime cca. 7 cm 

Dreptunghiulară
11 lei

Înălţime cca. 12 cm
Lăţime 6 cm

Cilindrică mare

   11 lei
    Diametrul cca. 7cm
    Înălţime cca. 11 cm 



Lumânare cu cuburi
(diferite modele și culori) 

10 lei Verde parfum măr şi scorţişoară  
Portocaliu parfum portocală  

Galben parfum vanilie  
Roşu parfum floral  

Mov parfum lavandă 
  



Aranjament
cu batoane de scorțișoară

Înălțime cca. 8,5 cm
Diametru cca. 8 cm

15 lei



Bomboana creativă este un set care conţine o 
lumânare albă și cinci plăci de ceară colorată cu care 
vă puteţi personaliza lumânarea cum doriţi.

Lumânare 
Bomboana creativă

10 lei



Despre noi
Asociaţia „Ateliere Protejate”, înfiinţată în anul 2002, acţionează pentru persoane cu nevoi speciale

care au depăşit vârsta de 18 ani. Venind la un atelier protejat, 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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