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Botez

* lumânare + aplicații personalizate
* culoare lumânare: alb (parafină) / crem (ceară de palmier)

Mărimea 1 (parafină/ceară de palmier)
- diametrul 4,5 cm 
- înălţime cca. 40 - 50 cm

Preţ: 45 lei

Mărimea 2 (parafină/ceară de palmier)
- diametrul 5,5 cm 
- înălţime cca. 40 - 50 cm

Preţ: 50 lei

Mărimea 3 (parafină)
- diametrul 7 cm 
- înălţime cca. 40 cm

Preţ: 60 lei

Mărimea 4 (ceară de albine) 
- diametrul 3,5 cm 
- înălţime cca. 35 cm

Preţ: 50 lei
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ceară de albine



  

Mărturii

Model 1 
- diametrul 4,8 cm 
- înălţime 7,5 cm

Preţ: 10 lei

Model 2 
- diametrul 5 cm 
- înălţime 5,5 cm

Preţ: 10 lei

Model 3 
- diametrul 6,2 cm 
- înălţime 5,5 cm

Preţ: 10 lei

Model 4 
- diametrul 6,2 cm 
- înălţime 5,5 cm

Preţ: 5 lei



  

Căsătorie

* lumânare + aplicații personalizate
* culoare lumânare: alb (parafină) / crem (ceară de palmier)

Mărimea 1 (parafină/ceară de palmier)
- diametrul 4,5 cm 
- înălţime cca. 40 - 50 cm

Preţ: 45 lei

Mărimea 2 (parafină/ceară de palmier)
- diametrul 5,5 cm 
- înălţime cca. 40 - 50 cm

Preţ: 50 lei

Mărimea 3 (parafină)
- diametrul 7 cm 
- înălţime cca. 40 cm

Preţ: 60 lei

Mărimea 4 (ceară de albine) 
- diametrul 3,5 cm 
- înălţime cca. 35 cm

Preţ: 50 lei
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Asociaţia Ateliere Protejate
Str. Secerişului, nr. 15

041272 Bucureşti, sector 4
Tel. 021 33 23 330

0726 933 753
info@ateliere-protejate.org

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

pentru persoanele 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.

www.shop.ateliere-protejate.org

mailto:info@ateliere-protejate.org
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