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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

D CUTIE THEME KOLLEKCIÓ
a -es szezon legsikeresebb kollekcióját 
újragondoltuk és készítettünk belőle egy ki-
fejezetten prémiumkategóriás meghívót.

a meghívó elsődleges erénye a rendkívül 
aranyos grafi ka, igazi különlegessége pedig a 
dobozos kiszerelés, a d-s többrétegű, a síkból 
kiemelkedő megoldás, valamint a rengeteg ra-
gasztás és kézimunka.

a meghívó alapja fi nom aranycsillogású, 
gyöngyházfényű kartonból készült lapos do-
bozka, amelynek tetejére egy meghívó feliratú 
kártyát ragasztunk, de akár a pár neve is 
rákerülhet. a dobozkában egy hajtott kártya 
kapott helyet, amelynek külső színes olda-
lára ragasztjuk a grafi ka további elemeit. az 
előre kinyomtatott grafi kai elemeket lézeres 
technikával vágjuk ki, majd  mm vastagságú 
karton-távtartókkal kiemeljük a síkból.

a meghívó virágmintás alapjára ragasztjuk 
elsőként a köralakú ablakot formáló halvány, 
virágos hátteret, erre kerül a házaspár grafi -
kája, valamint egy díszítő masni és a meghívó 
feliratot tartalmazó dísztábla, végül egy szívecs-
ke, így a meghívó összesen négy színtben 
emelkedik ki az alap kártya síkjából.

a dobozka további díszítő elemek-
kel is kiegészíthető: a doboz aljába, a 
meghívó alá kerülhet egy színben 
passzoló díszítő alap, amely eltakarja 
a ragasztáshoz használt füleket, 
továbbá beragaszthatunk alá egy 
szalagot, amely a díszítésen túl, a 
meghívó kivételét is elősegíti.

a meghívót két színkom-
binációban készítettük el, 
de igény szerint további 
variációkat is szívesen ter-
vezünk.

meghívó SZ íNvÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i
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Antique FlowersCollection

ANTIQUE FLOWERS KOLLEKCIÓ
a -as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

a tasak elülső oldalára elegáns címkét 
ragasztunk, amelyben megjelenik a meghívó 
díszes grafi kája, valamint rákerülhet az ifjú pár 
neve vagy a meghívó felirat.

a tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

a tasak elegáns és különleges gyöngyház-
fényű kartonból készült, amely négy színben 
rendelhető: a sötétszürke cink komoly és 
visszafogott hangulatú, a burgundi bordó és az 
óarany klasszikus, elegáns, míg a halvány púder 
fi atalos és könnyed.

a ragasztott címkék a gyöngyházfényű 
papírcsalád fehér színű, enyhén arany csillogású 
változatából készülnek, amely remekül illeszke-
dik a tasakok hangulatához.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a széria boríték mellett, gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk a meg-
hívóhoz, amely számos – a tasakokhoz illő – 
színben rendelhető.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1044–1047
»» 4 színváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION
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cink_AF13-011 burgundi_AF13-012

óarany_AF13-013 púder_AF13-104

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej ragasztott címkével és 
a tasak hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

óarany színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét
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ARTIS IAN BAROQUE KOLLEKCIÓ
-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. a papírcsalád 
neve skiN és ez ihlette e barokkos elemeket 
tartalmazó, de ultramodern meghívó kollek-
ciót.

a papírcsalád nagyon élénk és erőteljes 
popszíneket tartalmaz, miközben a papír felü-
lete kifejezetten matt hatású.

a különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot. a 
tasakba ragasztott kártya kerül, amelyet álló és 
fekvő tájolásban is kínálunk. a fekvő hagyomá-
nyosabb, amíg az álló kifejezetten extravagáns 
megjelenéssel bír.

az erőteljes színek a ragasztott kártyák 
barokk motívumaiban is visszaköszönnek, 
de minden esetben tartozik hozzájuk egy 
kísérőszín is, amely teljessé teszi az összképet. 
a vibráló abszint és narancs színeket egy-egy 
középtónusú barnával egészítettük ki, a piros 
és levendula tasakokhoz semlegesebb színes 
szürkéket párosítottunk, az extraélénk magen-
ta egy kellemes világoskéket kapott, míg a söté-
tebb kávé és lila élénk barackvirág színekkel 
lett teljes.

»» 1048–1061
»» 7 színváltozat és kétféle tájolás
»» összesen 14 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION
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képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

meghívó tasak nyitott fülei, fekvő és álló formátumban

magenta színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
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BEAUTY FLOWER # KOLLEKCIÓ
-as egyik újdonságunk egy több rész-
ből álló, összetett ragasztási folyamat során 
előállított különlegesen elegáns és eredeti 
meghívó.

a meghívó egylapos, kétoldalas megoldás-
ban készül, a hátoldal két színben – bordó és 
óarany – rendelhető, amelyre egy kellemes, 
fi noman népi motívumokat tartalmazó, gaz-
dagon díszített virágmotívumot nyomtatunk a 
saját színével, különleges hatást érve így el.

az előoldal enyhén arany csillogású papírból 
készül, amelyre szintén a virágmotívum kerül, 
fehér színnel és mintegy keretként szolgál, a 
középen térben kiemelkedő meghívó kártyá-
hoz. a kártyák vastagsága külön-külön - mm, 
a középen süllyesztett ablakba helyezett, tér-
ben kiemelkedő táblával együtt mintegy  mm.

a bonyolult és több lépésből álló ragasztási 
folyamat teljes egészében kézzel készül és iga-
zán egyedi, különleges hatást kelt.

»» 1062–1065
»» 4 színváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

8 |9

burgundi-barack_BF13-031

óarany-drapp_BF13-033 óarany-krém_BF13-034

burgundi-tejeskávé_BF13-032

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
egylapos, ragasztott meghívó elő- és hátoldala

képeslap
emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

62 |63



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Beauty Flower #03
Collection

BEAUTY FLOWER # KOLLEKCIÓ
-as egyik újdonságunk egy több rész-
ből álló, összetett ragasztási folyamat során 
előállított különlegesen elegáns és eredeti 
meghívó.

a meghívó egylapos, kétoldalas megoldás-
ban készül, a hátoldal két színben – bordó és 
óarany – rendelhető, amelyre egy kellemes, 
fi noman népi motívumokat tartalmazó, gaz-
dagon díszített virágmotívumot nyomtatunk a 
saját színével, különleges hatást érve így el.

az előoldal enyhén arany csillogású papírból 
készül, amelyre szintén a virágmotívum kerül, 
fehér színnel és mintegy keretként szolgál, a 
középen térben kiemelkedő meghívó kártyá-
hoz. a kártyák vastagsága külön-külön - mm, 
a középen süllyesztett ablakba helyezett, tér-
ben kiemelkedő táblával együtt mintegy  mm.

a bonyolult és több lépésből álló ragasztási 
folyamat teljes egészében kézzel készül és iga-
zán egyedi, különleges hatást kelt.

»» 1062–1065
»» 4 színváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

8 |9

burgundi-barack_BF13-031

óarany-drapp_BF13-033 óarany-krém_BF13-034

burgundi-tejeskávé_BF13-032

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
egylapos, ragasztott meghívó elő- és hátoldala

képeslap
emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

63



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

B e aut y  F l o w e r  # 0 4
Co l l e c t i o n

ARTIS IAN BAROQUE KOLLEKCIÓ
-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. a papírcsalád 
neve skiN és ez ihlette e modern minimál 
elemeket tartalmazó meghívó kollekciót.

a különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot, a 
tasakba ragasztott kártya kerül.

a papírcsalád élénk és erőteljes popszínei 
mellett egy gyönyörű hófehér és egy törtfehér 
szín is helyet kapott.

a fehér tasakhoz három vidám és élénk 
színű kártyát terveztünk, míg a törtfehér 
tasakhoz klasszikus, visszafogottabb színeket 
válogattunk.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1066–1071
»» 3 szín- és két papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

10 |1111

ciklámen_BF13-041 lime_BF13-042 türkiz_BF13-043

rozsda_BF13-044 patina_BF13-045 drapp_BF13-046

ezüst színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

B e aut y  F l o w e r  # 0 4
Co l l e c t i o n

ARTIS IAN BAROQUE KOLLEKCIÓ
-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. a papírcsalád 
neve skiN és ez ihlette e modern minimál 
elemeket tartalmazó meghívó kollekciót.

a különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot, a 
tasakba ragasztott kártya kerül.

a papírcsalád élénk és erőteljes popszínei 
mellett egy gyönyörű hófehér és egy törtfehér 
szín is helyet kapott.

a fehér tasakhoz három vidám és élénk 
színű kártyát terveztünk, míg a törtfehér 
tasakhoz klasszikus, visszafogottabb színeket 
válogattunk.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1066–1071
»» 3 szín- és két papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

10 |1111

ciklámen_BF13-041 lime_BF13-042 türkiz_BF13-043

rozsda_BF13-044 patina_BF13-045 drapp_BF13-046

ezüst színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

CANARI BLACK KOLLEKCIÓ
-as kínálatunk legextrémebb darabja egy 
szupersárga meghívó típus, amely egy nagyon 
kellemesen strukturált felületű papírcsalád 
egyik legmerészebb színe, ezt kombináltuk 
egy erőteljes fekete díszítőmotívummal.

a tasak külső oldala speciális nyomtatással 
készül, így a sárga alapszín egy csillogó felületű 
variációjával jelenik meg a díszes terülőminta, 
valamint a tasak szélén feketével a díszítő sor-
minta.

a tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a speciális sárga-fekete színkombinációnak 
köszönhetően egy igazán egyedi és különleges 
meghívót kapunk.

»» 1072–1073
»» 2 grafi kaváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

12 |13

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

kávébarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

minta1_CB13-041 minta2_CB13-042
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

CANARI BLACK KOLLEKCIÓ
-as kínálatunk legextrémebb darabja egy 
szupersárga meghívó típus, amely egy nagyon 
kellemesen strukturált felületű papírcsalád 
egyik legmerészebb színe, ezt kombináltuk 
egy erőteljes fekete díszítőmotívummal.

a tasak külső oldala speciális nyomtatással 
készül, így a sárga alapszín egy csillogó felületű 
variációjával jelenik meg a díszes terülőminta, 
valamint a tasak szélén feketével a díszítő sor-
minta.

a tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a speciális sárga-fekete színkombinációnak 
köszönhetően egy igazán egyedi és különleges 
meghívót kapunk.

»» 1072–1073
»» 2 grafi kaváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

12 |13

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

kávébarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

minta1_CB13-041 minta2_CB13-042

75



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Caramel Smoothie Collection
xae Series

CAR AMEL SMOOTHIE KOLLEKCIÓ
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
-as kínálatunk egyik különleges darabja 
egy négyzetes formájú, közepes méretű bé-
lelt boríték sorozat, amelyhez több különbö-
ző kollekciót is terveztünk.

a bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
- gr vastagságú elegánsabb-tartósabb 
papírból készítünk speciális borítékot, amely-
nek formaterve úgy lett kialakítva, hogy a 
lehető legnagyobb részben látni engedje a 
boríték belső része, ahová egy  gr-os papírra 
nyomtatott, díszes, színes bélést ragasztunk. a 
hozzá tartozó meghívó pedig minden esetben 
egy maximálisan letisztult, kizárólag elegáns és 
különleges tipográfi át tartalmaz.

a kollekcióhoz egy különleges alga tartalmú 
papírt választottunk, amelynek kellemes krém-
drapp színe, vaníliakrémre emlékeztető textú-
rája és elegáns sima felülete remekül passzol a 
bélés díszes, színes virágmintáihoz.

»» 1074–1076
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

14 |15

minta1_CS13-051

minta3_CS13-053

minta2_CS13-052

képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
közepes méretű bélelt boríték

hajtott meghívó külső és belső oldala

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Caramel Smoothie Collection
xae Series

CAR AMEL SMOOTHIE KOLLEKCIÓ
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
-as kínálatunk egyik különleges darabja 
egy négyzetes formájú, közepes méretű bé-
lelt boríték sorozat, amelyhez több különbö-
ző kollekciót is terveztünk.

a bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
- gr vastagságú elegánsabb-tartósabb 
papírból készítünk speciális borítékot, amely-
nek formaterve úgy lett kialakítva, hogy a 
lehető legnagyobb részben látni engedje a 
boríték belső része, ahová egy  gr-os papírra 
nyomtatott, díszes, színes bélést ragasztunk. a 
hozzá tartozó meghívó pedig minden esetben 
egy maximálisan letisztult, kizárólag elegáns és 
különleges tipográfi át tartalmaz.

a kollekcióhoz egy különleges alga tartalmú 
papírt választottunk, amelynek kellemes krém-
drapp színe, vaníliakrémre emlékeztető textú-
rája és elegáns sima felülete remekül passzol a 
bélés díszes, színes virágmintáihoz.

»» 1074–1076
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

14 |15

minta1_CS13-051

minta3_CS13-053

minta2_CS13-052

képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
közepes méretű bélelt boríték

hajtott meghívó külső és belső oldala

poháralátétpoháralátét

77
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79



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Cherry Blossom
Collection

CHERRY BLOSSOM KOLLEKCIÓ
halvány pasztellszínek, kellemes grafi ka, 
elegáns papír, egyszerű, de mégis ötletes és 
látványos kivitelezés jellemzi e meghívó kol-
lekciónkat.

a meghívó halvány arany csillogású, gyöngy-
házfényű papírból készült, ami önmagában is 
nagyon elegáns, de remekül illenek hozzá hal-
vány pasztelszínek: a barack kellemes és vidám, 
a levendula valamivel modernebb, a patina 
különleges, míg a karamell elegáns és klasszikus.

a vékony indás, virágos díszítőmutívum a 
meghívó tasakot a felső és alsó sávban fedi, míg 
középen egy elegáns, pánt-szerű színtónusban 
fehérrel jelenik meg a minta és a meghívó 
felirat.

a tasak jobbra és balra kihajtható füle ele-
gáns, ferde szögben van elvágva, ami az egész 
meghívónak ünnepi hangulatot ad.

a belső ragasztott kártya középső részén a 
virágminta halvány alnyomatként jelenik meg.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1077–1080
»» 4 grafi kaváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

16 |17

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

barack_CB13-061

patina_CB13-063

levendula_CB13-062

karamell_CB13-064

hajtott meghívó elő- és hátoldala, a két fül nyitott állapotban

antimon vagy ezüst színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke

80 |81



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Cherry Blossom
Collection

CHERRY BLOSSOM KOLLEKCIÓ
halvány pasztellszínek, kellemes grafi ka, 
elegáns papír, egyszerű, de mégis ötletes és 
látványos kivitelezés jellemzi e meghívó kol-
lekciónkat.

a meghívó halvány arany csillogású, gyöngy-
házfényű papírból készült, ami önmagában is 
nagyon elegáns, de remekül illenek hozzá hal-
vány pasztelszínek: a barack kellemes és vidám, 
a levendula valamivel modernebb, a patina 
különleges, míg a karamell elegáns és klasszikus.

a vékony indás, virágos díszítőmutívum a 
meghívó tasakot a felső és alsó sávban fedi, míg 
középen egy elegáns, pánt-szerű színtónusban 
fehérrel jelenik meg a minta és a meghívó 
felirat.

a tasak jobbra és balra kihajtható füle ele-
gáns, ferde szögben van elvágva, ami az egész 
meghívónak ünnepi hangulatot ad.

a belső ragasztott kártya középső részén a 
virágminta halvány alnyomatként jelenik meg.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1077–1080
»» 4 grafi kaváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

16 |17

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

barack_CB13-061

patina_CB13-063

levendula_CB13-062

karamell_CB13-064

hajtott meghívó elő- és hátoldala, a két fül nyitott állapotban

antimon vagy ezüst színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke

81



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Chocoberry Collection

CHOCOBERRY KOLLEKCIÓ
egy modern kivitelű, mégis elegáns, talán kissé 
merész meghívó család, amelyben gyönyörű 
papírokat, egy extra méretet és fi atalos grafi -
kákat vegyítettünk.

modern, mert az egyik legnagyobb meg-
hívó méretben készítettük el, hogy bőven jus-
son hely a szövegnek és a grafi kának egyaránt.

elegáns, mert a hazai piacon kapható 
egyik legjobb minőségű papírcsalád tagjaiból 
készítettük el. piacvezető olasz papírgyártó 
termékéből változatos és különleges színeket 
válogattunk össze.

modern, mert két nagyon izgalmas, mo-
dern grafi kát választottunk, amely a különle-
ges szín- és papírkombinációnak, valamint a 
hagyományos elrendezésnek köszönhetően, 
harmonikus és letisztult összképet eredmé-
nyez.

a meghívó első oldalán bronzbarna, 
gyöngyházfényű kartonra, egy vízszintes 
pántot ragasztottunk, amelyre a meghívó 
feliratos címke került. ez az elegáns pántos 
megoldás kelti azt az érzetet, mintha egy 
széles szalaggal lenne átkötve a meghívó. en-
nek hátoldalára ragasztottuk a korall illetve 
tűzpiros színű papírra nyomtatott grafi kát, 
amely elegáns széles paszpartuval és keskeny 
bordűrrel keretezi a közepére ragasztott 
meghívó kártyát.

»» 1081–1084
»» 2 szín- és 2 grafi kaváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

18 |19

tűzpiros színű papírra nyomtatott grafi kát, 
amely elegáns széles paszpartuval és keskeny 
bordűrrel keretezi a közepére ragasztott 
meghívó kártyát. meghívó elő- és hátoldala

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

korall-1_CC13-071

piros-1_CC13-073 piros-2_CC13-074

korall-2_CC13-072

korall vagy ezüst színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Chocoberry Collection

CHOCOBERRY KOLLEKCIÓ
egy modern kivitelű, mégis elegáns, talán kissé 
merész meghívó család, amelyben gyönyörű 
papírokat, egy extra méretet és fi atalos grafi -
kákat vegyítettünk.

modern, mert az egyik legnagyobb meg-
hívó méretben készítettük el, hogy bőven jus-
son hely a szövegnek és a grafi kának egyaránt.

elegáns, mert a hazai piacon kapható 
egyik legjobb minőségű papírcsalád tagjaiból 
készítettük el. piacvezető olasz papírgyártó 
termékéből változatos és különleges színeket 
válogattunk össze.

modern, mert két nagyon izgalmas, mo-
dern grafi kát választottunk, amely a különle-
ges szín- és papírkombinációnak, valamint a 
hagyományos elrendezésnek köszönhetően, 
harmonikus és letisztult összképet eredmé-
nyez.

a meghívó első oldalán bronzbarna, 
gyöngyházfényű kartonra, egy vízszintes 
pántot ragasztottunk, amelyre a meghívó 
feliratos címke került. ez az elegáns pántos 
megoldás kelti azt az érzetet, mintha egy 
széles szalaggal lenne átkötve a meghívó. en-
nek hátoldalára ragasztottuk a korall illetve 
tűzpiros színű papírra nyomtatott grafi kát, 
amely elegáns széles paszpartuval és keskeny 
bordűrrel keretezi a közepére ragasztott 
meghívó kártyát.

»» 1081–1084
»» 2 szín- és 2 grafi kaváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

18 |19

tűzpiros színű papírra nyomtatott grafi kát, 
amely elegáns széles paszpartuval és keskeny 
bordűrrel keretezi a közepére ragasztott 
meghívó kártyát. meghívó elő- és hátoldala

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

korall-1_CC13-071

piros-1_CC13-073 piros-2_CC13-074

korall-2_CC13-072

korall vagy ezüst színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Dark Jewel
Collection

DARK JEWEL KOLLEKCIÓ
a -as kollekció egyik új darabja elegáns 
és egyben praktikus, széles körű felhasználást 
biztosító tasakos meghívó típus.

a kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
strukturált felületű kreatív papírcsalád két szín-
változatát választottuk. kifejezetten elegáns, 
kicsit a merített papírokra hasonlító tradition 
nevű papír ragyogó fehér és pezsgő színű 
változatai remekül egészítik ki az elegáns és 
egyszerű grafi kai elemeket.

a tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a három színváltozat egyaránt szépen mu-
tat mindkét papíron, a patina visszafogott, a 
mahagóni meleg, míg a padlizsán igazán elegáns 
hatást kelt.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett, gyöngyhézfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1085–1090
»» 3 szín- és 2 papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» CL ASS IC EDITION

Az egyik legelegán-
sabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, 
ha az esküvői arculat 
alapeleme a háza-
sulandó pár neve 
alapján tervezett 
monogram, amely 
végigvihető az összes 
esküvői kelléken, de 
az esküvő után is 
használható.
Íme néhány meg-
rendelésre készített 
monogramunk.

20 |21

Az egyik legelegán-
sabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, 
ha az esküvői arculat 
alapeleme a háza-
sulandó pár neve 
alapján tervezett 
monogram, amely 
végigvihető az összes 
esküvői kelléken, de 
az esküvő után is 
használható.
Íme néhány meg-
rendelésre készített 
monogramunk.

20 |21

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátét
képeslap

ragyogó fehér | patina_DJ13-081

ragyogó fehér | mahagóni_DJ13-082

ragyogó fehér | padlizsán_DJ13-083

pezsgő | patina_DJ13-084

pezsgő | mahagóni_DJ13-085

pezsgő | padlizsán_DJ13-086
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Dark Jewel
Collection

DARK JEWEL KOLLEKCIÓ
a -as kollekció egyik új darabja elegáns 
és egyben praktikus, széles körű felhasználást 
biztosító tasakos meghívó típus.

a kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
strukturált felületű kreatív papírcsalád két szín-
változatát választottuk. kifejezetten elegáns, 
kicsit a merített papírokra hasonlító tradition 
nevű papír ragyogó fehér és pezsgő színű 
változatai remekül egészítik ki az elegáns és 
egyszerű grafi kai elemeket.

a tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a három színváltozat egyaránt szépen mu-
tat mindkét papíron, a patina visszafogott, a 
mahagóni meleg, míg a padlizsán igazán elegáns 
hatást kelt.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett, gyöngyhézfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1085–1090
»» 3 szín- és 2 papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» CL ASS IC EDITION

Az egyik legelegán-
sabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, 
ha az esküvői arculat 
alapeleme a háza-
sulandó pár neve 
alapján tervezett 
monogram, amely 
végigvihető az összes 
esküvői kelléken, de 
az esküvő után is 
használható.
Íme néhány meg-
rendelésre készített 
monogramunk.

20 |21

Az egyik legelegán-
sabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, 
ha az esküvői arculat 
alapeleme a háza-
sulandó pár neve 
alapján tervezett 
monogram, amely 
végigvihető az összes 
esküvői kelléken, de 
az esküvő után is 
használható.
Íme néhány meg-
rendelésre készített 
monogramunk.

20 |21

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátét
képeslap

ragyogó fehér | patina_DJ13-081

ragyogó fehér | mahagóni_DJ13-082

ragyogó fehér | padlizsán_DJ13-083

pezsgő | patina_DJ13-084

pezsgő | mahagóni_DJ13-085

pezsgő | padlizsán_DJ13-086
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Embossed Monogram
Collection

»» 1091
»» egyedileg készülő változatok
»» -
»» UNIQUE EDITION

EMBOSSED MONOGR AM 
KOLLEKCIÓ
-as kínálatunk egyik különleges darabja, 
amelyet kizárólag egyedi tervezésben, sze-
mélyre szabottan készítünk el.

a kollekció alapját egy, az ifjú pár részére 
egyedileg tervezett monogram képezi, amelyet 
dombornyomtatással viszünk fel a meghívóra.

az egyik legelegánsabb, egyben legegyedibb 
megoldás, ha az esküvői arculat alapeleme a 
házasulandó pár neve alapján tervezett mo-
nogram, amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is használható. a 
tervezés első lépéseként meghallgatjuk az ifjú 
pár elképzeléseit, hogy színeiben, stílusában 
milyen jellegű monogramot képzeltek el és 
ennek alapján legalább két változatot készítünk, 
amelyekből szinte biztosan ki tudják majd vá-
lasztani a nekik leginkább tetsző megoldást, ha 
szükséges akkor némi csiszolás után. 

a választott monogram alapján dombor-
nyomó klisét készítünk, valamint megtervezzük 
a meghívó egyéb paramétereit. mivel ez a 
típusú meghívó minden esetben egyedileg 
készül, így annak összes paramétere – méret, 
papír, szín, tasak- illetve kártyatípus, stb. – mind 
a pár elképzelései és igényei szerint alakíthatók 
és az így összeállított részleteknek megfelelően 
készül majd el a meghívó.

a monogramtervezés listaára   Ft, 
a dombornyomó klisé költsége   Ft, az 
egyedi gyártás gépindítási díja pedig   Ft, 
különleges bevezető kampányunk keretében 
azonban, kedvezményes   Ft-os alap-
díjról indítjuk e meghívó készítését. a további 
paraméterek (méret, papír, stb.) véglegesítése 
után pedig meghatározzuk a meghívók tényle-
ges gyártási költségeit.

ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-
tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

22 |23

ges gyártási költségeit.
ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-

tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

emlékkönyv

poháralátét
képeslap

EM13-091

LA/4-es egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

óarany színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Embossed Monogram
Collection

»» 1091
»» egyedileg készülő változatok
»» -
»» UNIQUE EDITION

EMBOSSED MONOGR AM 
KOLLEKCIÓ
-as kínálatunk egyik különleges darabja, 
amelyet kizárólag egyedi tervezésben, sze-
mélyre szabottan készítünk el.

a kollekció alapját egy, az ifjú pár részére 
egyedileg tervezett monogram képezi, amelyet 
dombornyomtatással viszünk fel a meghívóra.

az egyik legelegánsabb, egyben legegyedibb 
megoldás, ha az esküvői arculat alapeleme a 
házasulandó pár neve alapján tervezett mo-
nogram, amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is használható. a 
tervezés első lépéseként meghallgatjuk az ifjú 
pár elképzeléseit, hogy színeiben, stílusában 
milyen jellegű monogramot képzeltek el és 
ennek alapján legalább két változatot készítünk, 
amelyekből szinte biztosan ki tudják majd vá-
lasztani a nekik leginkább tetsző megoldást, ha 
szükséges akkor némi csiszolás után. 

a választott monogram alapján dombor-
nyomó klisét készítünk, valamint megtervezzük 
a meghívó egyéb paramétereit. mivel ez a 
típusú meghívó minden esetben egyedileg 
készül, így annak összes paramétere – méret, 
papír, szín, tasak- illetve kártyatípus, stb. – mind 
a pár elképzelései és igényei szerint alakíthatók 
és az így összeállított részleteknek megfelelően 
készül majd el a meghívó.

a monogramtervezés listaára   Ft, 
a dombornyomó klisé költsége   Ft, az 
egyedi gyártás gépindítási díja pedig   Ft, 
különleges bevezető kampányunk keretében 
azonban, kedvezményes   Ft-os alap-
díjról indítjuk e meghívó készítését. a további 
paraméterek (méret, papír, stb.) véglegesítése 
után pedig meghatározzuk a meghívók tényle-
ges gyártási költségeit.

ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-
tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

22 |23

ges gyártási költségeit.
ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-

tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

emlékkönyv

poháralátét
képeslap

EM13-091

LA/4-es egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

óarany színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Engraved Flowers
Collect ion

ENGR AVED FLOWERS KOLLEKCIÓ
az egyik kevésbé klasszikusnak számító, mégis 
sokak által kedvelt szín a rózsaszín, amit eb-
ben az esetben egy nagyon kellemes, enyhén 
szürkés-lilás fényű, csillámló felületű papír-ta-
sakként készítettünk el.

a tasakba egy ragasztott kártya kerül, 
amely szintén gyöngyházfényű, enyhén ara-
nyos csillogású papírból készül. a meghívóhoz 
két klasszikus fametszet-szerű virág grafi kát 
választottunk, a szövegekhez pedig kellemes, 
semleges pasztellszíneket használtunk.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1092–1093
»» 2 grafi kváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» CL ASS IC EDITION

24 |25

grafi ka-1_EF13-101 grafi ka-2_EF13-102

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

emlékkönyv

meghívó tasak nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Engraved Flowers
Collect ion

ENGR AVED FLOWERS KOLLEKCIÓ
az egyik kevésbé klasszikusnak számító, mégis 
sokak által kedvelt szín a rózsaszín, amit eb-
ben az esetben egy nagyon kellemes, enyhén 
szürkés-lilás fényű, csillámló felületű papír-ta-
sakként készítettünk el.

a tasakba egy ragasztott kártya kerül, 
amely szintén gyöngyházfényű, enyhén ara-
nyos csillogású papírból készül. a meghívóhoz 
két klasszikus fametszet-szerű virág grafi kát 
választottunk, a szövegekhez pedig kellemes, 
semleges pasztellszíneket használtunk.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1092–1093
»» 2 grafi kváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» CL ASS IC EDITION

24 |25

grafi ka-1_EF13-101 grafi ka-2_EF13-102

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

emlékkönyv

meghívó tasak nyitott fülekkel

103



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Exclusive Baroque
Collection

EXCLUSIVE BAROQUE KOLLEKCIÓ
egy igazán modern és merész esküvői meg-
hívó, amely színeiben, grafi kájában, anyagfel-
használásában és minden más részletében is 
egy rendkívül különleges típus.

a grafi ka egy modern elemeket és technikai 
megvalósítást felvonultató, klasszikus barokk 
motívum, amely élénk színkombinációval válik 
igazán különlegessé.

egy különleges, felületében struktúrált, hó-
fehér papírt választottunk hozzá, amely kitűnő 
nyomtathatósági paramétereinek köszönhe-
tően hibátlanul adja vissza a grafi ka legapróbb 
részleteit is, miközben nagyon különleges 
hatást kelt.

a meghívó eleje és két hajtott fülén a len-
dületes képelhelyezés biztosítja a különleges 
látványt, míg a meghívó belső oldalai bőven 
szolgáltatnak felületet, akár egészen sok infor-
máció stílusos elhelyzéséhez is.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1094–1096
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

26 |27

képeslap emlékkönyv

poháralátét

narancs színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

narancs-magenta_EB13-111

púder-levendula_EB13-113

barack-zöld_EB13-112

meghívó előoldala és nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Exclusive Baroque
Collection

EXCLUSIVE BAROQUE KOLLEKCIÓ
egy igazán modern és merész esküvői meg-
hívó, amely színeiben, grafi kájában, anyagfel-
használásában és minden más részletében is 
egy rendkívül különleges típus.

a grafi ka egy modern elemeket és technikai 
megvalósítást felvonultató, klasszikus barokk 
motívum, amely élénk színkombinációval válik 
igazán különlegessé.

egy különleges, felületében struktúrált, hó-
fehér papírt választottunk hozzá, amely kitűnő 
nyomtathatósági paramétereinek köszönhe-
tően hibátlanul adja vissza a grafi ka legapróbb 
részleteit is, miközben nagyon különleges 
hatást kelt.

a meghívó eleje és két hajtott fülén a len-
dületes képelhelyezés biztosítja a különleges 
látványt, míg a meghívó belső oldalai bőven 
szolgáltatnak felületet, akár egészen sok infor-
máció stílusos elhelyzéséhez is.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1094–1096
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

26 |27

képeslap emlékkönyv

poháralátét

narancs színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

narancs-magenta_EB13-111

púder-levendula_EB13-113

barack-zöld_EB13-112

meghívó előoldala és nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Fairy Tale 
Collection

FAIRY TALE KOLLEKCIÓ
a -as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

a tasak elülső oldalára elegáns címkét 
ragasztunk, amelyben megjelenik a meghívó 
díszes grafi kája, valamint rákerülhet az ifjú pár 
neve vagy a meghívó felirat. két fi noman ívelt 
füle fölfelé és lefelé kihajtható, a belső részére 
kerül a négyzet alakú ragasztott meghívó kár-
tya. a tasak elegáns és különleges gyöngyház-
fényű kartonból készült, amely öt színben ren-
delhető, vidám, élénk, fi atalos, nyári színekben.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a grafi ka színes és vidám, játékos motívum 
virágokkal, szívecskékkel és pillangókkal.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk a meg-
hívóhoz, amely számos – a tasakokhoz illő – 
színben rendelhető.

»» 1097–1101
»» 5 színváltozat
»» összesen 5 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

28 |29

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej ragasztott címkével és 
a tasak hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bordó díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

28 |29

lime_FT13-121

púder_FT13-125

bloom_FT13-122 botanic_FT13-123 indigó_FT13-124
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Fairy Tale 
Collection

FAIRY TALE KOLLEKCIÓ
a -as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

a tasak elülső oldalára elegáns címkét 
ragasztunk, amelyben megjelenik a meghívó 
díszes grafi kája, valamint rákerülhet az ifjú pár 
neve vagy a meghívó felirat. két fi noman ívelt 
füle fölfelé és lefelé kihajtható, a belső részére 
kerül a négyzet alakú ragasztott meghívó kár-
tya. a tasak elegáns és különleges gyöngyház-
fényű kartonból készült, amely öt színben ren-
delhető, vidám, élénk, fi atalos, nyári színekben.

az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

a grafi ka színes és vidám, játékos motívum 
virágokkal, szívecskékkel és pillangókkal.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk a meg-
hívóhoz, amely számos – a tasakokhoz illő – 
színben rendelhető.

»» 1097–1101
»» 5 színváltozat
»» összesen 5 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

28 |29

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej ragasztott címkével és 
a tasak hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bordó díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

28 |29

lime_FT13-121

púder_FT13-125

bloom_FT13-122 botanic_FT13-123 indigó_FT13-124
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Flames of Dove
Collection

FLAMES OF DOVE KOLLEKCIÓ
e meghívócsaládhoz egy kedves, színes és 
vidám, kicsit vintage jellegű grafi kát választot-
tunk virágokkal, faággal és jópofa kalitkákkal.

az alul-fölül nyitható, extra francia mére-
tű tasakba egy ragasztott kártya kerül, amely 
gyöngyházfényű, enyhén aranyos csillogású 
papírból készül. a tasak három kellemes szín-
ben rendelhető: a halvány rózsaszín remekül 
passzol a vintage grafi kához, a lime igazán fi a-
talos és vidám, míg a bloom kicsit komolyabb, 
elegánsabb hatást kelt.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1102–1104
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

30 |31

halvány rózsaszín_FD13-131

bloom_FD13-133

lime_FD13-132

30 |31

lime színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

emlékkönyv

meghívó tasak nyitott fülekkel

110 |111



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Flames of Dove
Collection

FLAMES OF DOVE KOLLEKCIÓ
e meghívócsaládhoz egy kedves, színes és 
vidám, kicsit vintage jellegű grafi kát választot-
tunk virágokkal, faággal és jópofa kalitkákkal.

az alul-fölül nyitható, extra francia mére-
tű tasakba egy ragasztott kártya kerül, amely 
gyöngyházfényű, enyhén aranyos csillogású 
papírból készül. a tasak három kellemes szín-
ben rendelhető: a halvány rózsaszín remekül 
passzol a vintage grafi kához, a lime igazán fi a-
talos és vidám, míg a bloom kicsit komolyabb, 
elegánsabb hatást kelt.

a széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

»» 1102–1104
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

30 |31

halvány rózsaszín_FD13-131

bloom_FD13-133

lime_FD13-132

30 |31

lime színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

emlékkönyv

meghívó tasak nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

FOLK ART SEAM KOLLEKCIÓ
2012-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. A papírcsalád 
neve SKIN és ez ihlette e népművészeti 
motívumokat tartalmazó, de ultramodern 
meghívó kollekciót.

A papírcsalád nagyon élénk és erőteljes 
popszíneket tartalmaz, miközben a papír felü-
lete kifejezetten matt hatású.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk két ré-
tegben ragasztott vastag alapot, ennek két 
oldalára kerül a két ragasztott kártya, amit egy 
mélyen bordázott felületű, gyönyörű papírra 
nyomtattunk.

A grafi ka is különleges, mivel a hátoldalból 
összesen hat különböző variáció készült, így aki 
ebbel a meghívóból rendel, nem egyforma da-
rabokat fog kapni, hanem hat eltérő hátoldallal 
készített darabokat.

Az erőteljes színek a ragasztott kártyák 
motívumaiban is visszaköszönnek és minden 
esetben tartozik hozzájuk egy kísérőszín is, 
amely teljessé teszi az összképet. A vibráló ma-

meghívó SZ íNvÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

»» 1105–1129
»» 4 színváltozat, 6 éle hátoldal
»» összesen 24 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

Folkart  Seam
Collection

gentát egy élénk banánzölddel egészítettük ki, 
a piroshoz egy semleges színt, a szürkét páro-
sítottunk, a visszafogott levendula egy kellemes 
púderszínt kapott, míg a sötétebb kávé egy 
halvány türkizzel lett teljes.

32 |33

emlékkönyv

képeslap

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

banán-magenta_FS13-141

púder-levendula_FS13-143

fahéj-piros_FS13-142

türkiz-kávé_FS13-144

piros színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

FOLK ART SEAM KOLLEKCIÓ
2012-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. A papírcsalád 
neve SKIN és ez ihlette e népművészeti 
motívumokat tartalmazó, de ultramodern 
meghívó kollekciót.

A papírcsalád nagyon élénk és erőteljes 
popszíneket tartalmaz, miközben a papír felü-
lete kifejezetten matt hatású.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk két ré-
tegben ragasztott vastag alapot, ennek két 
oldalára kerül a két ragasztott kártya, amit egy 
mélyen bordázott felületű, gyönyörű papírra 
nyomtattunk.

A grafi ka is különleges, mivel a hátoldalból 
összesen hat különböző variáció készült, így aki 
ebbel a meghívóból rendel, nem egyforma da-
rabokat fog kapni, hanem hat eltérő hátoldallal 
készített darabokat.

Az erőteljes színek a ragasztott kártyák 
motívumaiban is visszaköszönnek és minden 
esetben tartozik hozzájuk egy kísérőszín is, 
amely teljessé teszi az összképet. A vibráló ma-

meghívó SZ íNvÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

»» 1105–1129
»» 4 színváltozat, 6 éle hátoldal
»» összesen 24 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

Folkart  Seam
Collection

gentát egy élénk banánzölddel egészítettük ki, 
a piroshoz egy semleges színt, a szürkét páro-
sítottunk, a visszafogott levendula egy kellemes 
púderszínt kapott, míg a sötétebb kávé egy 
halvány türkizzel lett teljes.
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emlékkönyv

képeslap

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

banán-magenta_FS13-141

púder-levendula_FS13-143

fahéj-piros_FS13-142

türkiz-kávé_FS13-144

piros színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Honey & Mahagony
Collection

HONEY & MAHAGONY KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
gyöngyházfényű kreatív papírcsalád oxigén-fe-
hér papírját válsztottuk, aminek bársonyosan 
fehér színe, szikrázó csillámokkal keveredik, 
amelyek a megfelelő fénytörésben válnak 
láthatóvá. Az erőteljes élénk szín és a visszafo-
gott kellemes fehér papír különleges kombi-
nációja adja e kollekció egyediségét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1130–1132
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

mandarin-banán_HM13-151

barackvirág-levendula_HM13-153

púder-türkiz_HM13-152

34 |35

képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

kávébarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

barackvirág-levendula_HM13-153
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Honey & Mahagony
Collection

HONEY & MAHAGONY KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
gyöngyházfényű kreatív papírcsalád oxigén-fe-
hér papírját válsztottuk, aminek bársonyosan 
fehér színe, szikrázó csillámokkal keveredik, 
amelyek a megfelelő fénytörésben válnak 
láthatóvá. Az erőteljes élénk szín és a visszafo-
gott kellemes fehér papír különleges kombi-
nációja adja e kollekció egyediségét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1130–1132
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

mandarin-banán_HM13-151

barackvirág-levendula_HM13-153

púder-türkiz_HM13-152
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képeslap
emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

kávébarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

barackvirág-levendula_HM13-153
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1131–1136
»» 3 színváltozat, kétféle betétlappal
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

Hummingbird Collection

HUMMINGBIRD KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyértelműen legnagyobb 
újítása és így legkülönlegesebb meghívó típusa.

A meghívó igazi különlegességét az adja, 
hogy mára szinte teljesen megszűnt és feledés-
be merült – nagyrészt kézműves – nyomda-
technológiával készült, amelynek neve magas-
nyomtatás. Nagyjából a 90-es évek elején a 
technológiai fejlődésnek „köszönhetően”, a 
hagyományos nyomdatechnikai megoldások 
gazdaságtalanná váltak és szépen lassan eltűn-
tek. Ez a különleges nyomtatási eljárás manap-
ság reneszánszát éli, elsősorban az Egyesült 
Államokban, de Nyugat-Európában is egyre 
többen foglalkoznak vele újra. Hazánkban je-
lenleg egyetlen kis nyomdaműhely létezik, ahol 
üzemszerűen foglalkoznak magasnyomtatással 
(és csak azzal), így az e technikával készült meg-
hívó igazi különlegességnek számít.

E nyomtatás egyik jellegzetessége, hogy jel-
lemzően olyan vastagságú és típusú papírokra 
lehet vele nyomtatni, amilyenekre egyébként 
egyetlen más nyomtatási technikával sem. A 
különleges 2 mm vastagságú speciális karton-
ban dombornyomásként jelenik meg a nyom-
tatott forma, így nem csak a színek, hanem 
a felületbe nyomódott formák is jól láthatók. 
A festékezés is speciális, különleges és egyedi 
színek választhatók egy több ezer színt tartal-
mazó könyvtárból. A színnel történő nyomta-
táson kívül pedig „rámentünk” még egy har-
madik ún. vaknyomattal, ami színt nem, csak a 
dombormintákat nyomta bele a papírba.

E meghívónkkal a hazai piacon egyedü-
liként kínálunk magasnyomtatással készülő 
meghívót.

A három színkombinációban készült 
meghívó hátoldalára egy egyszerű és elegáns 
tipográfi ával készült kártyát ragasztunk, a két 
réteg közé pedig egy harmadik betétlapot 
helyeztünk, amely az aktuális színpár színeivel 
megegyező.

 januártól bevezető áron kínáljuk e 
különleges meghívót.
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narancs-barna_
HB13-161

magenta-banán_
HB13-162

türkiz-barna_
HB13-163

natúr színű, bordázott csomagolópapírból készült 
díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos, ragasztott meghívókártya elő- és hátoldala

képeslapemlékkönyv
poháralátétpoháralátét

natúr színű, bordázott csomagolópapírból készült egylapos, ragasztott meghívókártya elő- és hátoldala

130 |131



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1131–1136
»» 3 színváltozat, kétféle betétlappal
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

Hummingbird Collection

HUMMINGBIRD KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyértelműen legnagyobb 
újítása és így legkülönlegesebb meghívó típusa.

A meghívó igazi különlegességét az adja, 
hogy mára szinte teljesen megszűnt és feledés-
be merült – nagyrészt kézműves – nyomda-
technológiával készült, amelynek neve magas-
nyomtatás. Nagyjából a 90-es évek elején a 
technológiai fejlődésnek „köszönhetően”, a 
hagyományos nyomdatechnikai megoldások 
gazdaságtalanná váltak és szépen lassan eltűn-
tek. Ez a különleges nyomtatási eljárás manap-
ság reneszánszát éli, elsősorban az Egyesült 
Államokban, de Nyugat-Európában is egyre 
többen foglalkoznak vele újra. Hazánkban je-
lenleg egyetlen kis nyomdaműhely létezik, ahol 
üzemszerűen foglalkoznak magasnyomtatással 
(és csak azzal), így az e technikával készült meg-
hívó igazi különlegességnek számít.

E nyomtatás egyik jellegzetessége, hogy jel-
lemzően olyan vastagságú és típusú papírokra 
lehet vele nyomtatni, amilyenekre egyébként 
egyetlen más nyomtatási technikával sem. A 
különleges 2 mm vastagságú speciális karton-
ban dombornyomásként jelenik meg a nyom-
tatott forma, így nem csak a színek, hanem 
a felületbe nyomódott formák is jól láthatók. 
A festékezés is speciális, különleges és egyedi 
színek választhatók egy több ezer színt tartal-
mazó könyvtárból. A színnel történő nyomta-
táson kívül pedig „rámentünk” még egy har-
madik ún. vaknyomattal, ami színt nem, csak a 
dombormintákat nyomta bele a papírba.

E meghívónkkal a hazai piacon egyedü-
liként kínálunk magasnyomtatással készülő 
meghívót.

A három színkombinációban készült 
meghívó hátoldalára egy egyszerű és elegáns 
tipográfi ával készült kártyát ragasztunk, a két 
réteg közé pedig egy harmadik betétlapot 
helyeztünk, amely az aktuális színpár színeivel 
megegyező.

 januártól bevezető áron kínáljuk e 
különleges meghívót.

36 |37

narancs-barna_
HB13-161

magenta-banán_
HB13-162

türkiz-barna_
HB13-163

natúr színű, bordázott csomagolópapírból készült 
díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos, ragasztott meghívókártya elő- és hátoldala

képeslapemlékkönyv
poháralátétpoháralátét

natúr színű, bordázott csomagolópapírból készült egylapos, ragasztott meghívókártya elő- és hátoldala
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Idyllic Rainbow 
Collection

»» 1137–1147
»» 11 színváltozat
»» összesen 11 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

IDYLLIC R AINBOW KOLLEKCIÓ
E kollekcióhoz egy nagyon izgalmas és élénk 
színekből álló papírcsaládot választottunk, 
amelyből 11 változatot kínálunk.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot. A 
tasakba ragasztott kártya kerül, amely az első 
három szín (csont, drapp, csoki) esetén halvány 
krém színű papírból a többi esetben, hófehér 
papírból készül.

E színpompás tasaksorozathoz díszes, nép-
művészeti elemeket tartalmazó virágos-ma-
dárkás grafi kát választottunk, amely egy speci-
ális eljárással, ún. átlátszó fólia prégeléssel kerül 
a tasak szélére, ami fi noman és visszafogottan 
jelenik meg, ám a megfelelő fénytörésben, gyö-
nyörű, csillogó felületet képez.

A ragasztott kártya szélén és az alnyomat-
ban halványan szintén megjelenik a motívum, 
amely így szerves egységet képez a tasakkal, 
amely még egy elegáns keretet is ad a kártya 
köré. Az elegáns keskeny, fekvő forma és a 
méret elegendő felületet biztosít, hogy kellő 
mennyiségű szöveget helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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csont_IR13-171

lazac_IR13-175

halványzöld_IR13-179

drapp_IR13-172

rózsaszín_IR13-176

banán_IR13-180

csoki_IR13-173

pink_IR13-177

halványkékIR13-181

sárga_IR13-174

levendula_IR13-178

krém színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

meghívó tasak nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Idyllic Rainbow 
Collection

»» 1137–1147
»» 11 színváltozat
»» összesen 11 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

IDYLLIC R AINBOW KOLLEKCIÓ
E kollekcióhoz egy nagyon izgalmas és élénk 
színekből álló papírcsaládot választottunk, 
amelyből 11 változatot kínálunk.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot. A 
tasakba ragasztott kártya kerül, amely az első 
három szín (csont, drapp, csoki) esetén halvány 
krém színű papírból a többi esetben, hófehér 
papírból készül.

E színpompás tasaksorozathoz díszes, nép-
művészeti elemeket tartalmazó virágos-ma-
dárkás grafi kát választottunk, amely egy speci-
ális eljárással, ún. átlátszó fólia prégeléssel kerül 
a tasak szélére, ami fi noman és visszafogottan 
jelenik meg, ám a megfelelő fénytörésben, gyö-
nyörű, csillogó felületet képez.

A ragasztott kártya szélén és az alnyomat-
ban halványan szintén megjelenik a motívum, 
amely így szerves egységet képez a tasakkal, 
amely még egy elegáns keretet is ad a kártya 
köré. Az elegáns keskeny, fekvő forma és a 
méret elegendő felületet biztosít, hogy kellő 
mennyiségű szöveget helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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krém színű díszboríték és ragasztott borítékcímke
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meghívó tasak nyitott fülekkel
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

J a s m i n e  F l o w e r 
C o l l e c t i o n

»» 1148–1153
»» 3 szín- és 2 papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

JASMINE FLOWER KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz a legnépszerűbb, gyöngy-
házfényű kreatív papírcsalád fehérarany és 
elefántcsont színeit válsztottuk, előbbihez 
melegebb, elegánsabb, sárgás tónusú színeket 
párosítottunk, utóbbihoz modernebb, élénk 
színeket.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

Az egyik legelegánsabb, egyben 
legegyedibb megoldás, ha az es-
küvői arculat alapeleme a házasu-
landó pár neve alapján tervezett 
monogram, amely végigvihető az 
összes esküvői kelléken, de az 
esküvő után is használható. Íme 
néhány megrendelésre készített 
monogramunk.
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kávébarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

Az egyik legelegánsabb, egyben 
legegyedibb megoldás, ha az es-
küvői arculat alapeleme a házasu-
landó pár neve alapján tervezett 
monogram, amely végigvihető az 
összes esküvői kelléken, de az 
esküvő után is használható. Íme 
néhány megrendelésre készített 

pink_JF13-195 narancs_JF13-196
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

J a s m i n e  F l o w e r 
C o l l e c t i o n

»» 1148–1153
»» 3 szín- és 2 papírváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

JASMINE FLOWER KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz a legnépszerűbb, gyöngy-
házfényű kreatív papírcsalád fehérarany és 
elefántcsont színeit válsztottuk, előbbihez 
melegebb, elegánsabb, sárgás tónusú színeket 
párosítottunk, utóbbihoz modernebb, élénk 
színeket.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

Az egyik legelegánsabb, egyben 
legegyedibb megoldás, ha az es-
küvői arculat alapeleme a házasu-
landó pár neve alapján tervezett 
monogram, amely végigvihető az 
összes esküvői kelléken, de az 
esküvő után is használható. Íme 
néhány megrendelésre készített 
monogramunk.
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Az egyik legelegánsabb, egyben 
legegyedibb megoldás, ha az es-
küvői arculat alapeleme a házasu-
landó pár neve alapján tervezett 
monogram, amely végigvihető az 
összes esküvői kelléken, de az 
esküvő után is használható. Íme 
néhány megrendelésre készített 
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

J e a n s  L a b e l
C o l l e c t i o n

»» 1154–1159
»» 3 grafi ka- és 2 hátoldal változat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

JEANS LABEL KOLLEKCIÓ
A tervezőink által fejlesztett és egyedi ötletek 
alapján kidolgozott, kártya- és tasak-megoldás 
kizárólag a mi kínálatunkban található meg. 
Egyedi méretű, jobb oldalán nyitott, karton 
tasakban található a hozzá illő kártya, amely 
különböző megoldásokkal és tartalommal 
kerülhet megvalósításra.

A meghívó grafi kája és kivitelezése olyan 
mint egy ruhacímke: a színek, a tipográfi a, az al-
nyomat és körben a varrást imitáló grafi ka mind 
egy ruhacímkére emlékeztetnek. A felső vágott 
sarkok, a karton rostos, natúr jellege, valamint a 
különböző színekben rendelhető hátoldal, végül 
a lukasztás és zsinórozás, teljes mértékben egy 
igazi ruhacímke látványát keltik.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria tasak mellett gyöngyházfényű 
papírból készült tasak is választható, amely szá-
mos – a meghívóhoz illő – színben rendelhető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

J e a n s  L a b e l
C o l l e c t i o n

»» 1154–1159
»» 3 grafi ka- és 2 hátoldal változat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

JEANS LABEL KOLLEKCIÓ
A tervezőink által fejlesztett és egyedi ötletek 
alapján kidolgozott, kártya- és tasak-megoldás 
kizárólag a mi kínálatunkban található meg. 
Egyedi méretű, jobb oldalán nyitott, karton 
tasakban található a hozzá illő kártya, amely 
különböző megoldásokkal és tartalommal 
kerülhet megvalósításra.

A meghívó grafi kája és kivitelezése olyan 
mint egy ruhacímke: a színek, a tipográfi a, az al-
nyomat és körben a varrást imitáló grafi ka mind 
egy ruhacímkére emlékeztetnek. A felső vágott 
sarkok, a karton rostos, natúr jellege, valamint a 
különböző színekben rendelhető hátoldal, végül 
a lukasztás és zsinórozás, teljes mértékben egy 
igazi ruhacímke látványát keltik.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria tasak mellett gyöngyházfényű 
papírból készült tasak is választható, amely szá-
mos – a meghívóhoz illő – színben rendelhető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

La Rosa Blanca
Collection

LA ROSA BLANCA KOLLEKCIÓ
2012-es kollekciónk egyik sikeres darabjának 
továbbfejlesztett változata.

A meghívó hátoldala a fehér, merített papír-
hoz hasonlóan strukturált felületű matt karton, 
és arra kerül három színben a fényes és metál-
felületű fólia, amely fi noman átereszti a papír 
felületének egyenetlenségét is. 

A három szín: hagyományos arany és ezüst, 
valamint egy rendkívül elegáns átlátszó.

A grafi kát vízszintesen egy pánt-szerű sáv 
töri meg, amelynek keretezett részébe egy  
szintén fekete kártya kerül ragasztásra, rajta 
fehér Meghívó felirattal. A meghívó másik 
oldalára nyomtatott karton kerül: körben a ró-
zsamtívum fi nom keretet képez, a belső sima 
felületre pedig csak a meghívó szövege került, 
elegáns és letisztult tipográfi ával.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

kétoldalas meghívó elő- és hátoldala

»» 1160–1162
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

La Rosa Blanca
Collection

LA ROSA BLANCA KOLLEKCIÓ
2012-es kollekciónk egyik sikeres darabjának 
továbbfejlesztett változata.

A meghívó hátoldala a fehér, merített papír-
hoz hasonlóan strukturált felületű matt karton, 
és arra kerül három színben a fényes és metál-
felületű fólia, amely fi noman átereszti a papír 
felületének egyenetlenségét is. 

A három szín: hagyományos arany és ezüst, 
valamint egy rendkívül elegáns átlátszó.

A grafi kát vízszintesen egy pánt-szerű sáv 
töri meg, amelynek keretezett részébe egy  
szintén fekete kártya kerül ragasztásra, rajta 
fehér Meghívó felirattal. A meghívó másik 
oldalára nyomtatott karton kerül: körben a ró-
zsamtívum fi nom keretet képez, a belső sima 
felületre pedig csak a meghívó szövege került, 
elegáns és letisztult tipográfi ával.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

kétoldalas meghívó elő- és hátoldala

»» 1160–1162
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» LUXURY EDITION

44 |45
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

l ined  dotted
collect ion

»» 1163–1168
»» 6 színváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

LINED DOTTED KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
gyöngyházfényű kreatív papírcsalád oxigén-fe-
hér papírját válsztottuk, aminek bársonyosan 
fehér színe, szikrázó csillámokkal keveredik, 
amelyek a megfelelő fénytörésben válnak lát-
hatóvá. Az erőteljes, élénk szín és a visszafo-
gott, kellemes fehér papír különleges kombi-
nációja adja e kollekció egyediségét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A design igazán fi atalos és vidám: a rengeteg 
élénk szín, a pöttyös és csíkos felületek váltako-
zása, a díszes kiegészítő formák és a látványos, 
amerikai stílusú tipográfi a hozzák létre e külön-
leges és vibráló látványt.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

l ined  dotted
collect ion

»» 1163–1168
»» 6 színváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

LINED DOTTED KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekcióhoz az egyik legnépszerűbb, 
gyöngyházfényű kreatív papírcsalád oxigén-fe-
hér papírját válsztottuk, aminek bársonyosan 
fehér színe, szikrázó csillámokkal keveredik, 
amelyek a megfelelő fénytörésben válnak lát-
hatóvá. Az erőteljes, élénk szín és a visszafo-
gott, kellemes fehér papír különleges kombi-
nációja adja e kollekció egyediségét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A design igazán fi atalos és vidám: a rengeteg 
élénk szín, a pöttyös és csíkos felületek váltako-
zása, a díszes kiegészítő formák és a látványos, 
amerikai stílusú tipográfi a hozzák létre e külön-
leges és vibráló látványt.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Love S tory ad
Collection

LOVE STORY AD KOLLEKCIÓ
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja, 
amelyet kizárólag egyedi tervezésben, sze-
mélyre szabottan készítünk el.

A kollekció alapját az ifjú pár megismer-
kedésének és szerelmi történetüknek leírása 
adja, amelyet különleges grafi kai-tipográfi ai 
eszközrendszerrel – mint egy magazin apró-
hirdetési oldalát – készítünk el.

A piktogramokkal és számtalan apró grafi -
kai elemmel a pár számára fontos részleteket 
kiemeljük, színekkel, betűtípussal és keretek-
kel az emlékezetes időpontokat jól láthatóvá 
tesszük. A végeredmény egy vidám, változatos, 
gazdagon illusztrált és természetesen egyedi 
meghívó.

Aktuális kínálatunkban két mintadarab ké-
szült, különböző méret, szín és papír megoldá-
sokkal, de mivel ez a típusú meghívó minden 
esetben egyedileg készül, így annak összes 
paramétere – méret, papír, szín, tasak- illetve 
kártyatípus, stb. – mind a pár elképzelései és 
igényei szerint alakíthatók és az így összeállított 
részleteknek megfelelően készül majd el a 
meghívó.

Az átlagosnál több grafi kai munka és az 
egyedi tervezés miatt, e meghívó munkadíja 
25 000 Ft, amelyet most különleges bevezető 
kampányunk keretében azonban, kedvezmé-
nyes 15 000 Ft-os alapdíjról indítjuk. A további 

paraméterek (méret, papír, stb.) véglegesítése 
után pedig meghatározzuk a meghívók tényle-
ges gyártási költségeit.

Ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-
tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

»» 1169–1170
»» 2 méret változat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION
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egyedi tervezés miatt, e meghívó munkadíja 
25 000 Ft, amelyet most különleges bevezető 
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Love S tory ad
Collection

LOVE STORY AD KOLLEKCIÓ
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja, 
amelyet kizárólag egyedi tervezésben, sze-
mélyre szabottan készítünk el.

A kollekció alapját az ifjú pár megismer-
kedésének és szerelmi történetüknek leírása 
adja, amelyet különleges grafi kai-tipográfi ai 
eszközrendszerrel – mint egy magazin apró-
hirdetési oldalát – készítünk el.

A piktogramokkal és számtalan apró grafi -
kai elemmel a pár számára fontos részleteket 
kiemeljük, színekkel, betűtípussal és keretek-
kel az emlékezetes időpontokat jól láthatóvá 
tesszük. A végeredmény egy vidám, változatos, 
gazdagon illusztrált és természetesen egyedi 
meghívó.

Aktuális kínálatunkban két mintadarab ké-
szült, különböző méret, szín és papír megoldá-
sokkal, de mivel ez a típusú meghívó minden 
esetben egyedileg készül, így annak összes 
paramétere – méret, papír, szín, tasak- illetve 
kártyatípus, stb. – mind a pár elképzelései és 
igényei szerint alakíthatók és az így összeállított 
részleteknek megfelelően készül majd el a 
meghívó.

Az átlagosnál több grafi kai munka és az 
egyedi tervezés miatt, e meghívó munkadíja 
25 000 Ft, amelyet most különleges bevezető 
kampányunk keretében azonban, kedvezmé-
nyes 15 000 Ft-os alapdíjról indítjuk. A további 

paraméterek (méret, papír, stb.) véglegesítése 
után pedig meghatározzuk a meghívók tényle-
ges gyártási költségeit.

Ez a típusú meghívó nyilvánvalóan nem tar-
tozik a legolcsóbb és a leggyorsabban elkészít-
hető típusuk közé, viszont garantáltan egyedi 
és megismételhetetlen.

»» 1169–1170
»» 2 méret változat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

48 |49
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Manhattan Style
Collection

MANHATTAN STYLE KOLLEKCIÓ
2013-as egyik újdonságunk egy több rész-
ből álló, összetett ragasztási folyamat során 
előállított különlegesen elegáns és eredeti 
meghívó.

A meghívó egylapos, kétoldalas megoldás-
ban készül, két színkombinációban rendelhető. 
A patina-barack összeállítás komolyabb és 
egyben merészebb, míg a bordó-drapp színpár 
vidámabb. 

A grafi ka egy klasszikus virágmotívumokat 
felvonultató, díszes, falikárpitra emlékezte-
tő minta, modern értelmezésben. Elegáns és 
különleges, ugyanakkor nagyon mozgalmas és 
fi atalos.

E különleges meghívóhoz, különleges papírt 
választottunk: egy speciálisan strukturált felü-
letű kreatív papír, amelynek modern jellege, 
tökéletesen egészíti ki a színekben és formák-
ban gazdag motívumot és különleges, egyedi 
egységet alkot.

Az előoldalra a virágmotívum kerül és 
mintegy keretként szolgál, a középen térben 
kiemelkedő meghívó kártyához. A kártyák 
vastagsága külön-külön 2-2 mm, a középen 
süllyesztett ablakba helyezett, térben kiemel-
kedő táblával együtt mintegy 3 mm.

A bonyolult és több lépésből álló ragasztási 
folyamat teljes egészében kézzel készül és iga-
zán egyedi,különleges hatást kelt.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1171–1172
»» 2 méret változat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION
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aranysárga vagy bordó színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Manhattan Style
Collection

MANHATTAN STYLE KOLLEKCIÓ
2013-as egyik újdonságunk egy több rész-
ből álló, összetett ragasztási folyamat során 
előállított különlegesen elegáns és eredeti 
meghívó.

A meghívó egylapos, kétoldalas megoldás-
ban készül, két színkombinációban rendelhető. 
A patina-barack összeállítás komolyabb és 
egyben merészebb, míg a bordó-drapp színpár 
vidámabb. 

A grafi ka egy klasszikus virágmotívumokat 
felvonultató, díszes, falikárpitra emlékezte-
tő minta, modern értelmezésben. Elegáns és 
különleges, ugyanakkor nagyon mozgalmas és 
fi atalos.

E különleges meghívóhoz, különleges papírt 
választottunk: egy speciálisan strukturált felü-
letű kreatív papír, amelynek modern jellege, 
tökéletesen egészíti ki a színekben és formák-
ban gazdag motívumot és különleges, egyedi 
egységet alkot.

Az előoldalra a virágmotívum kerül és 
mintegy keretként szolgál, a középen térben 
kiemelkedő meghívó kártyához. A kártyák 
vastagsága külön-külön 2-2 mm, a középen 
süllyesztett ablakba helyezett, térben kiemel-
kedő táblával együtt mintegy 3 mm.

A bonyolult és több lépésből álló ragasztási 
folyamat teljes egészében kézzel készül és iga-
zán egyedi,különleges hatást kelt.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

»» 1171–1172
»» 2 méret változat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

50 |51

aranysárga vagy bordó színű díszboríték 
és ragasztott borítékcímke

egylapos, ragasztott meghívó elő- és hátoldala

képeslap
emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

patina-barack_MS13-241 bordó-drapp_MS13-242
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Marzipan Cake Collect ion
xae series

MARZIPAN CAKE KOLLEKCIÓ
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja 
a négyzetes formájú, közepes méretű bélelt 
boríték sorozat, amelyhez több különböző 
kollekciót is terveztünk.

A bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
220 gr vastagságú elegánsabb-tartósabb pa-
pírból készítünk speciális borítékot, amelynek 
formaterve úgy lett kialakítva, hogy a lehető 
legnagyobb részben látni engedje a borí-
ték belső részét, ahová egy 90 gr-os papírra 
nyomtatott, díszes, színes bélést ragasztunk. A 
hozzá tartozó meghívó pedig minden esetben 
egy maximálisan letisztult, kizárólag elegáns és 
különleges tipográfi át tartalmaz.

E kollekcióhoz egy gyönyörű kávébarna 
papírt választottunk, amelynek fi noman struk-
turált felülete remekül passzol a bélés díszes, 
színes játékos mintájához.

»» 1173–1175
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION
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képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Marzipan Cake Collect ion
xae series

MARZIPAN CAKE KOLLEKCIÓ
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja 
a négyzetes formájú, közepes méretű bélelt 
boríték sorozat, amelyhez több különböző 
kollekciót is terveztünk.

A bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
220 gr vastagságú elegánsabb-tartósabb pa-
pírból készítünk speciális borítékot, amelynek 
formaterve úgy lett kialakítva, hogy a lehető 
legnagyobb részben látni engedje a borí-
ték belső részét, ahová egy 90 gr-os papírra 
nyomtatott, díszes, színes bélést ragasztunk. A 
hozzá tartozó meghívó pedig minden esetben 
egy maximálisan letisztult, kizárólag elegáns és 
különleges tipográfi át tartalmaz.

E kollekcióhoz egy gyönyörű kávébarna 
papírt választottunk, amelynek fi noman struk-
turált felülete remekül passzol a bélés díszes, 
színes játékos mintájához.

»» 1173–1175
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

52 |53

képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
közepes méretű bélelt boríték

hajtott meghívó elő- és hátoldala

a meghívó alsó és felső hajtott fülei

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Million Of Rose
Collection

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MILLION OF ROSE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és elegáns hatású 
rózsamotívum, ami terülőmintaként fedi a ta-
sakot, valamint halvány alnyomatként szolgál a 
kártyához.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

54 |55
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Million Of Rose
Collection

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MILLION OF ROSE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és elegáns hatású 
rózsamotívum, ami terülőmintaként fedi a ta-
sakot, valamint halvány alnyomatként szolgál a 
kártyához.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

M o d e r n  T u l i p e
C o l l e c t i o n

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MODERN TULIPE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és modern ha-
tású tulipánmotívum, amely halvány tónusaival 
kiválóan passzol a különböző színű alnyoma-
tokhoz.
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barack_MT13-274
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emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétpoháralátét

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

M o d e r n  T u l i p e
C o l l e c t i o n

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MODERN TULIPE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és modern ha-
tású tulipánmotívum, amely halvány tónusaival 
kiválóan passzol a különböző színű alnyoma-
tokhoz.
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emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétpoháralátét

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Mr. & Mrs. Birdy
Collection

MR. & MRS . B IRDY KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekciónk egyik kifejezetten 
prémiumkategóriás meghívó típusának egy 
változata.

A meghívó elsődleges erénye a rendkívül 
aranyos grafi ka, e típus igazi különlegessége 
azonban a dobozos kiszerelés, a 3d-s többré-
tegű, a síkból kiemelkedő megoldás, valamint a 
rengeteg ragasztás és kézimunka.

A meghívó alapja egy fi nom aranycsillogá-
sú, gyöngyházfényű kartonból készült, lapos 
dobozka, amelynek tetejére egy Meghívó 
feliratú kártyát ragasztunk, de akár a pár neve 
is rákerülhet. A dobozkában egy hajtott kártya 
kapott helyet, amelynek külső színes olda-
lára ragasztjuk a grafi ka további elemeit. Az 
előre kinyomtatott grafi kai elemeket lézeres 
technikával vágjuk ki, majd 2 mm vastagságú 
karton-távtartókkal kiemeljük a síkból.

A meghívó terülőmintás alapjára ragaszt-
juk elsőként a díszes vinyetta-szerű hátteret, 
erre kerül a madárpár grafi kája, valamint egy 
a meghívó feliratot tartalmazó dísztábla, így a 
Meghívó összesen három színtben emelkedik 
ki az alap kártya síkjából.

A dobozka további díszítő elemekkel is 
kiegészíthető: a doboz aljába, a meghívó alá, ke-
rülhet egy színben passzoló díszítő alap, amely 
eltakarja a ragasztáshoz használt füleket, to-
vábbá beragaszthatunk alá egy szalagot, amely 
a díszítésen túl, a meghívó kivételét is elősegíti.

A meghívót egy színkombinációban készí-
tettük el, de igény szerint további variációkat is 
szívesen tervezünk.

»» 1182
»» 1 grafi kaváltozat
»» összesen 1 változatban rendelhető
»» BOXED EDITION

58 |59

képeslap

nyitható meghívó színes előoldala és belső oldalőárja
a meghívó dobozának teteje

emlékkönyv
poháralátétpoháralátét

a meghívó dobozának teteje

pink-kék_MB13-281
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Mr. & Mrs. Birdy
Collection

MR. & MRS . B IRDY KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekciónk egyik kifejezetten 
prémiumkategóriás meghívó típusának egy 
változata.

A meghívó elsődleges erénye a rendkívül 
aranyos grafi ka, e típus igazi különlegessége 
azonban a dobozos kiszerelés, a 3d-s többré-
tegű, a síkból kiemelkedő megoldás, valamint a 
rengeteg ragasztás és kézimunka.

A meghívó alapja egy fi nom aranycsillogá-
sú, gyöngyházfényű kartonból készült, lapos 
dobozka, amelynek tetejére egy Meghívó 
feliratú kártyát ragasztunk, de akár a pár neve 
is rákerülhet. A dobozkában egy hajtott kártya 
kapott helyet, amelynek külső színes olda-
lára ragasztjuk a grafi ka további elemeit. Az 
előre kinyomtatott grafi kai elemeket lézeres 
technikával vágjuk ki, majd 2 mm vastagságú 
karton-távtartókkal kiemeljük a síkból.

A meghívó terülőmintás alapjára ragaszt-
juk elsőként a díszes vinyetta-szerű hátteret, 
erre kerül a madárpár grafi kája, valamint egy 
a meghívó feliratot tartalmazó dísztábla, így a 
Meghívó összesen három színtben emelkedik 
ki az alap kártya síkjából.

A dobozka további díszítő elemekkel is 
kiegészíthető: a doboz aljába, a meghívó alá, ke-
rülhet egy színben passzoló díszítő alap, amely 
eltakarja a ragasztáshoz használt füleket, to-
vábbá beragaszthatunk alá egy szalagot, amely 
a díszítésen túl, a meghívó kivételét is elősegíti.

A meghívót egy színkombinációban készí-
tettük el, de igény szerint további variációkat is 
szívesen tervezünk.

»» 1182
»» 1 grafi kaváltozat
»» összesen 1 változatban rendelhető
»» BOXED EDITION

58 |59

képeslap

nyitható meghívó színes előoldala és belső oldalőárja
a meghívó dobozának teteje

emlékkönyv
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Million Of Rose
Collection

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MILLION OF ROSE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és elegáns hatású 
rózsamotívum, ami terülőmintaként fedi a ta-
sakot, valamint halvány alnyomatként szolgál a 
kártyához.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Million Of Rose
Collection

»» 1176–1181
»» 6 grafi kaváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

MILLION OF ROSE KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
speciális, Modigliani nevű papírra nyomtattuk, 
ami nem csak nagyon szép és fi nom tapintású, 
hanem egyedi is, hiszen kizárólag a mi megren-
delésünkre szállította le az olasz papírgyár, így 
más cég kínálatában nem is szerepel. A papír 
szép halvány barackvirág alapszínű, csillámló, 
gyöngyházfényű, valamint különleges kala-
pácsolt strukturájú a felülete, ami a merített 
papírok textúrájára emlékeztet.

A választott pasztellszínek nem csak ön-
magukban szépek és elegánsak, de gyönyörűen 
mutatnak ezen a különleges papíron, miközben 
a papír színét és jellegét sem nyomják el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A grafi ka nagyon kellemes és elegáns hatású 
rózsamotívum, ami terülőmintaként fedi a ta-
sakot, valamint halvány alnyomatként szolgál a 
kártyához.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

54 |55

emlékkönyv
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poháralátétpoháralátétpoháralátét

képeslap

pink_MR13-261
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Neue Rococo
Collection

»» 1182–1184
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

NEUE ROCOCO KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
speciális, kalapácsolt felületű papírra nyomtat-
tuk, ami egyszerre modern és klasszikus, de 
mindenképpen extraelegáns és egyedi.

A választott grafi ka egy díszes terülőminta, 
amelyet mindhárom változatban nagyon élénk 
és kifejezetten szokatlan színpárokban készí-
tettünk el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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ciklámen-banán_
MB13-281

narancs-pink_
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emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétpoháralátét

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Neue Rococo
Collection

»» 1182–1184
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

NEUE ROCOCO KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
speciális, kalapácsolt felületű papírra nyomtat-
tuk, ami egyszerre modern és klasszikus, de 
mindenképpen extraelegáns és egyedi.

A választott grafi ka egy díszes terülőminta, 
amelyet mindhárom változatban nagyon élénk 
és kifejezetten szokatlan színpárokban készí-
tettünk el.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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emlékkönyv
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

meghívó SZ íNvÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

Old Fashion
Collection

»» 1185–1187
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

OLD FASHION KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, strukturált felületű papírra nyomtat-
tuk, ami a merített papírokéhoz hasonló.

A választott grafi kák a régi dísztáviratok 
kézzel festett hangulatát elevenítik meg és egy 
elegáns, letisztult meghívó képét adják.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

62 |63

emlékkönyv

meghívó tasak elej

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

01_OF13-291 03_OF13-29302_OF13-292

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

meghívó SZ íNvÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

Old Fashion
Collection

»» 1185–1187
»» 3 grafi kaváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

OLD FASHION KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, strukturált felületű papírra nyomtat-
tuk, ami a merített papírokéhoz hasonló.

A választott grafi kák a régi dísztáviratok 
kézzel festett hangulatát elevenítik meg és egy 
elegáns, letisztult meghívó képét adják.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

62 |63

emlékkönyv

meghívó tasak elej

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

01_OF13-291 03_OF13-29302_OF13-292

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Organic Beauty
Col lec t ion

»» 1188–1195
»» 7 grafi kaváltozat
»» összesen 7 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

ORGANIC BEAUTY KOLLEKCIÓ
2012-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. A papírcsalád 
neve SKIN, és ez ihlette e népművészeti 
motívumokat tartalmazó, de ultramodern 
meghívó kollekciót.

A papírcsalád nagyon élénk és erőteljes 
popszíneket tartalmaz, miközben a papír felü-
lete kifejezetten matt hatású.

A különleges papírhoz extra méret dukál, így 
a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy extra 
francia típusból készítettünk két rétegben ra-
gasztott vastag alapot, ennek két oldalára kerül 
a két ragasztott kártya, amit egy mélyen bordá-
zott felületű, gyönyörű papírra nyomtattunk.

A grafi ka egy egyszerű és modern, de na-
gyon dekoratív virágmotívum, amely a ragasz-
tott kártya mindkét oldalán megjelenítettünk.

Az erőteljes színek a ragasztott kártyák 
motívumaiban is visszaköszönnek: a fekete 
klasszikus szín, a narancs, a magenta és a piros, 
erőteljes és modern színek, a levendula vissza-
fogott, míg az abszint élénk és vibráló, a sötét 
kávébarna elegáns.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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emlékkönyv

képeslap

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

poháralátétpoháralátét

fekete_OB13-301

abszint_OB13-305

levendula_OB13-303

kávé_OB13-307

narancs_OB13-302

piros_OB13-306

magenta_OB13-304
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Organic Beauty
Col lec t ion

»» 1188–1195
»» 7 grafi kaváltozat
»» összesen 7 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

ORGANIC BEAUTY KOLLEKCIÓ
2012-ben egy rendkívül magas minőségű, szí-
neit és felületét tekintve is újszerű papírcsalád 
jelent meg a hazai piacon, amelyet elsősorban 
luxus csomagolásokhoz és különleges, egyedi 
kiadányokhoz fejlesztettek ki. A papírcsalád 
neve SKIN, és ez ihlette e népművészeti 
motívumokat tartalmazó, de ultramodern 
meghívó kollekciót.

A papírcsalád nagyon élénk és erőteljes 
popszíneket tartalmaz, miközben a papír felü-
lete kifejezetten matt hatású.

A különleges papírhoz extra méret dukál, így 
a kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy extra 
francia típusból készítettünk két rétegben ra-
gasztott vastag alapot, ennek két oldalára kerül 
a két ragasztott kártya, amit egy mélyen bordá-
zott felületű, gyönyörű papírra nyomtattunk.

A grafi ka egy egyszerű és modern, de na-
gyon dekoratív virágmotívum, amely a ragasz-
tott kártya mindkét oldalán megjelenítettünk.

Az erőteljes színek a ragasztott kártyák 
motívumaiban is visszaköszönnek: a fekete 
klasszikus szín, a narancs, a magenta és a piros, 
erőteljes és modern színek, a levendula vissza-
fogott, míg az abszint élénk és vibráló, a sötét 
kávébarna elegáns.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

64 |65

emlékkönyv

képeslap

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

poháralátétpoháralátét

fekete_OB13-301

abszint_OB13-305

levendula_OB13-303

kávé_OB13-307

narancs_OB13-302

piros_OB13-306

magenta_OB13-304

65183



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Painted Art Marriage
Collection

»» 1196–1199
»» 4 színváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» ART EDITION

PAINTED ART MARRIAGE 
KOLLEKCIÓ
Különleges és művészi grafi kai világ, elegáns 
papír, egyszerű, de mégis ötletes és látványos 
kivitelezés jellemzi e meghívó kollekciónkat.

A meghívó egy sárgás,  arany csillogású, 
gyöngyházfényű papírból készült, ami önmagá-
ban is nagyon elegáns, de még szebben mutat-
nak rajta a kollekcióhoz választott színek: a bar-
na klasszikus elegáns, a padlizsán kissé újszerű, a 
drapp komolyabb, míg a patina merész.

A részletgazdag, enyhén vintage jellegű 
háttér kiváló alapot biztosít a kézzel rajzolt, 
kedves, életszerű fi gurákhoz. A karakterek 
megalkotásához Tim Burton Halott menyasz-
szony című rajzfi lmje adta az ihletet, amely így 
egy picit mókás-morbid ízt kapott, ami miatt 
talán nem kifejezetten populáris, de minden-
képpen művészi és egyedi.

A tasak jobbra és balra kihajtható füle ele-
gáns, ferde szögben van elvágva, ami az egész 
meghívónak ünnepi hangulatot ad.

A belső, keskeny ragasztott kártyán egy 
kedves, lufi kat tartó kutya-fi gurával egészít-
jük ki a grafi kát, míg az ültető/menükártyáhaz 
egy jópofa torta-grafi ka is készült, megegyező 
stílusban. A fi gurákat Csorba Veronika grafi kus 
készítette kifejezetten a mi felkérésünkre- és 
kizárólag a mi kínálatunkból rendelhető.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

Az egyik legelegánsabb, egyben legegyedibb megoldás, ha az esküvői arculat alapeleme a házasulan-
dó pár neve alapján tervezett monogram, amely végigvihető az összes esküvői kelléken, de az esküvő 
után is használható. Íme néhány megrendelésre készített monogramunk.

66 |67

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

hajtott meghívó elő- és hátoldala, a két fül nyitott állapotban

bordó színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

barna_PA13-311

drapp_PA13-313

padlizsán_PA13-312

patina_PA13-314

184 |185



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Painted Art Marriage
Collection

»» 1196–1199
»» 4 színváltozat
»» összesen 4 változatban rendelhető
»» ART EDITION

PAINTED ART MARRIAGE 
KOLLEKCIÓ
Különleges és művészi grafi kai világ, elegáns 
papír, egyszerű, de mégis ötletes és látványos 
kivitelezés jellemzi e meghívó kollekciónkat.

A meghívó egy sárgás,  arany csillogású, 
gyöngyházfényű papírból készült, ami önmagá-
ban is nagyon elegáns, de még szebben mutat-
nak rajta a kollekcióhoz választott színek: a bar-
na klasszikus elegáns, a padlizsán kissé újszerű, a 
drapp komolyabb, míg a patina merész.

A részletgazdag, enyhén vintage jellegű 
háttér kiváló alapot biztosít a kézzel rajzolt, 
kedves, életszerű fi gurákhoz. A karakterek 
megalkotásához Tim Burton Halott menyasz-
szony című rajzfi lmje adta az ihletet, amely így 
egy picit mókás-morbid ízt kapott, ami miatt 
talán nem kifejezetten populáris, de minden-
képpen művészi és egyedi.

A tasak jobbra és balra kihajtható füle ele-
gáns, ferde szögben van elvágva, ami az egész 
meghívónak ünnepi hangulatot ad.

A belső, keskeny ragasztott kártyán egy 
kedves, lufi kat tartó kutya-fi gurával egészít-
jük ki a grafi kát, míg az ültető/menükártyáhaz 
egy jópofa torta-grafi ka is készült, megegyező 
stílusban. A fi gurákat Csorba Veronika grafi kus 
készítette kifejezetten a mi felkérésünkre- és 
kizárólag a mi kínálatunkból rendelhető.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

Az egyik legelegánsabb, egyben legegyedibb megoldás, ha az esküvői arculat alapeleme a házasulan-
dó pár neve alapján tervezett monogram, amely végigvihető az összes esküvői kelléken, de az esküvő 
után is használható. Íme néhány megrendelésre készített monogramunk.

66 |67

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

hajtott meghívó elő- és hátoldala, a két fül nyitott állapotban

bordó színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

barna_PA13-311

drapp_PA13-313

padlizsán_PA13-312

patina_PA13-314

185



186 |187



187



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1200–1205
»» 3 színváltozat, kétféle papíron
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ECO EDITION

PEAFOWL & FLOWERS KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
100%-ban újrahasznosított papírra nyomtat-
tuk, ami két színárnyalatban – törtfehér és 
halvány krém – is rendelhető. A papír textúrá-
ja rendkívül izgalmas, apró szöszök és pöttyök 
tarkítják, miközben enyhén strukturált, kelle-
mes matt felülete van.

A grafi kát úgy választottuk, hogy fi nom 
népművészeti stílusa és virágos, madaras, 
természetes motívumai okán tökéletesen pasz-
szoljon az ökopapírhoz. A grafi ka változatos 
színhasználata és kissé szokatlan színkombináci-
ók, méginkább erősítik az öko jelleget.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett újrahaszosított pa-
pírból készült speciális borítékot javaslunk.
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Peafowl & Flowers
Collection

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

újrahasznosított papírból készült boríték 
és ragasztott borítékcímke

poháralátét

és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

narancs-türkiz_PF13-321

lila-sárga_PF13-323

pink-banán_PF13-322

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1200–1205
»» 3 színváltozat, kétféle papíron
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» ECO EDITION

PEAFOWL & FLOWERS KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
100%-ban újrahasznosított papírra nyomtat-
tuk, ami két színárnyalatban – törtfehér és 
halvány krém – is rendelhető. A papír textúrá-
ja rendkívül izgalmas, apró szöszök és pöttyök 
tarkítják, miközben enyhén strukturált, kelle-
mes matt felülete van.

A grafi kát úgy választottuk, hogy fi nom 
népművészeti stílusa és virágos, madaras, 
természetes motívumai okán tökéletesen pasz-
szoljon az ökopapírhoz. A grafi ka változatos 
színhasználata és kissé szokatlan színkombináci-
ók, méginkább erősítik az öko jelleget.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett újrahaszosított pa-
pírból készült speciális borítékot javaslunk.

68 |69

Peafowl & Flowers
Collection

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

újrahasznosított papírból készült boríték 
és ragasztott borítékcímke

poháralátét

és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

narancs-türkiz_PF13-321

lila-sárga_PF13-323

pink-banán_PF13-322

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1206–1349
»» 2 méret, 2 virágforma, 6 szín- és grafi ka
»» összesen 144 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

POPPY & ROSE KOLLEKCIÓ
Óriási variációs lehetőséget biztosító meghívó 
típus, amely egyszerű és ötletes megoldással, 
kézzel készítve, különleges és egyedi látványt 
nyújt.

A meghívót két méretben – szabványos 
C/6-os, valamint LA/4-es – kínáljuk, mindkét 
esetben egy kifejezetten modern, tűprégelésű, 
hófehér papírt használunk, amelyre fekete és 
szürke nyomtatással kerül a szöveg.

A grafi kai alap egy rózsa és egy pipacs grafi -
ka, amelynek szirmait fújja a szél és a meghívó 
különböző oldalain „száll” egy-egy darabja. Hat 
különböző terülőmintát választottunk, amelyek 
hat különböző színű kartonra vannak nyom-
tatva, ezekből vágjuk ki a szirmokat – lézeres 
technikával – amelyeket utána kézzel ragasz-
tunk a meghívó megfelelő oldalaira.

Az eredmény egy látványra „házi készíté-
sű”, de mégis minden részletében modern és 
fi atalos meghívó, amely minden szemlélőből 
őszinte csodálatot vált ki.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

poppy & rose
collection

70 |71

emlékkönyv

poháralátét

képeslap

piros díszboríték és ragasztott borítékcímke

T4-es és T6-os meghívók előoldala és belső oldalpárja

levendula-retró virág_PR13-331

banánzöld-szíves minta_PR13-333

pink-apró virágok_PR13-335

piros-modern virág_PR13-332

bordó-retró minta_PR13-334

sárga-virágminta_PR13-336
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1206–1349
»» 2 méret, 2 virágforma, 6 szín- és grafi ka
»» összesen 144 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

POPPY & ROSE KOLLEKCIÓ
Óriási variációs lehetőséget biztosító meghívó 
típus, amely egyszerű és ötletes megoldással, 
kézzel készítve, különleges és egyedi látványt 
nyújt.

A meghívót két méretben – szabványos 
C/6-os, valamint LA/4-es – kínáljuk, mindkét 
esetben egy kifejezetten modern, tűprégelésű, 
hófehér papírt használunk, amelyre fekete és 
szürke nyomtatással kerül a szöveg.

A grafi kai alap egy rózsa és egy pipacs grafi -
ka, amelynek szirmait fújja a szél és a meghívó 
különböző oldalain „száll” egy-egy darabja. Hat 
különböző terülőmintát választottunk, amelyek 
hat különböző színű kartonra vannak nyom-
tatva, ezekből vágjuk ki a szirmokat – lézeres 
technikával – amelyeket utána kézzel ragasz-
tunk a meghívó megfelelő oldalaira.

Az eredmény egy látványra „házi készíté-
sű”, de mégis minden részletében modern és 
fi atalos meghívó, amely minden szemlélőből 
őszinte csodálatot vált ki.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

poppy & rose
collection

70 |71

emlékkönyv

poháralátét

képeslap

piros díszboríték és ragasztott borítékcímke

T4-es és T6-os meghívók előoldala és belső oldalpárja

levendula-retró virág_PR13-331

banánzöld-szíves minta_PR13-333

pink-apró virágok_PR13-335

piros-modern virág_PR13-332

bordó-retró minta_PR13-334

sárga-virágminta_PR13-336
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

P U R E  W H I T E
C O L L E C T I O N

»» 1350–1351
»» 2 méretváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» MINIMAL EDITION

PURE WHITE KOLLEKCIÓ
Kollekciónk egyik legelegánsabb és legvissza-
fogottabb meghívó típusa, amely két mé-
retben, szabadon választható papírokból 
készítve rendelhető.

A meghívót két méretben – csak a mi kíná-
latunkban szereplő T5-ös négyzetes, valamint 
szabványos LA/4-es – kínáljuk, mindkét esetben 
két eltérő papírból készítve. Elképzelésünk 
szerint maga a meghívó tasak valamilyen matt 
felületű, elegáns és kellemes tapintású kreatív 
papírból készül, az ebből készült hajtott tasak 
egyik fülére ragasztunk egy zárócímkét, belső 
részébe pedig magát a meghívó kártyát, amelye-
ket viszont egy sima felületű, gyöngyházfényű, 
csillogó papírból készítünk. A két eltérő papír 
kölcsönhatása adja e meghívó egyszerű elegan-
ciáját és teremt letisztult ünnepélyességet. A 
papírok minden esetben szabadon választhatók.

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül és a címkén és kártyán használt egysze-
rű kereten és apró díszen kívül, más motívu-
mot nem is tartalmaz.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

72 |73

T5-ös méret_PW13-341
T6-os méret_PW13-342

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

képeslap

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

T5-ös meghívó hátoldala és nyitott füeli
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

P U R E  W H I T E
C O L L E C T I O N

»» 1350–1351
»» 2 méretváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» MINIMAL EDITION

PURE WHITE KOLLEKCIÓ
Kollekciónk egyik legelegánsabb és legvissza-
fogottabb meghívó típusa, amely két mé-
retben, szabadon választható papírokból 
készítve rendelhető.

A meghívót két méretben – csak a mi kíná-
latunkban szereplő T5-ös négyzetes, valamint 
szabványos LA/4-es – kínáljuk, mindkét esetben 
két eltérő papírból készítve. Elképzelésünk 
szerint maga a meghívó tasak valamilyen matt 
felületű, elegáns és kellemes tapintású kreatív 
papírból készül, az ebből készült hajtott tasak 
egyik fülére ragasztunk egy zárócímkét, belső 
részébe pedig magát a meghívó kártyát, amelye-
ket viszont egy sima felületű, gyöngyházfényű, 
csillogó papírból készítünk. A két eltérő papír 
kölcsönhatása adja e meghívó egyszerű elegan-
ciáját és teremt letisztult ünnepélyességet. A 
papírok minden esetben szabadon választhatók.

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül és a címkén és kártyán használt egysze-
rű kereten és apró díszen kívül, más motívu-
mot nem is tartalmaz.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

72 |73

T5-ös méret_PW13-341
T6-os méret_PW13-342

emlékkönyv

poháralátétpoháralátét

képeslap

fehérarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

T5-ös meghívó hátoldala és nyitott füeli
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1352–1357
»» 2 grafi ka- és 3, színváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

ROMANTIC VINTAGE KOLLEKCIÓ
A 2012-es szezonban, egyedi megrendelés 
alapján készített egyik meghívónkat tovább 
fejlesztettük, így egy stílusos és mutatós kol-
lekció vált belőle.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, enyhén aranyos csillogású, gyöngyház-
fényű papírból készül, amely remekül egészíti ki 
a halvány színeket és ódon hangulatot kölcsö-
nöz a meghívónak.

A választott két grafi ka kellemes romantikus 
hangulatú virágos, lampionos motívum, ame-
lyek halvány, szépia színekkel, izgalmas vintage 
hangulatot keltenek.

A tasak két ferde szögben vágott füle fölfelé 
és lefelé kihajtható, a belső részére kerül a 
négyzet alakú ragasztott meghívó kártya. Az 
elegáns négyzetes forma és a méret elegen-
dő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

74 |75

rozsda, virágminta_RV13-351 rozsda, virágos-lampionos minta_RV13-354

halványrózsaszín, virágos-lampionos minta_RV13-354

drapp, virágos-lampionos minta_RV13-354

halványrózsaszín, virágminta_RV13-352

drapp, virágminta_RV13-353
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emlékkönyv

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke poháralátétpoháralátét
képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1352–1357
»» 2 grafi ka- és 3, színváltozat
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

ROMANTIC VINTAGE KOLLEKCIÓ
A 2012-es szezonban, egyedi megrendelés 
alapján készített egyik meghívónkat tovább 
fejlesztettük, így egy stílusos és mutatós kol-
lekció vált belőle.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, enyhén aranyos csillogású, gyöngyház-
fényű papírból készül, amely remekül egészíti ki 
a halvány színeket és ódon hangulatot kölcsö-
nöz a meghívónak.

A választott két grafi ka kellemes romantikus 
hangulatú virágos, lampionos motívum, ame-
lyek halvány, szépia színekkel, izgalmas vintage 
hangulatot keltenek.

A tasak két ferde szögben vágott füle fölfelé 
és lefelé kihajtható, a belső részére kerül a 
négyzet alakú ragasztott meghívó kártya. Az 
elegáns négyzetes forma és a méret elegen-
dő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

74 |75

rozsda, virágminta_RV13-351 rozsda, virágos-lampionos minta_RV13-354

halványrózsaszín, virágos-lampionos minta_RV13-354

drapp, virágos-lampionos minta_RV13-354

halványrózsaszín, virágminta_RV13-352

drapp, virágminta_RV13-353

74 |75

emlékkönyv

korall színű díszboríték és ragasztott borítékcímke poháralátétpoháralátét
képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1358–1360
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

RUSTIC FLOWERS KOLLEKCIÓ
Egy hangulatos vintage meghívó újrahaszno-
sítot papírból, remek színekkel és grafi kákkal, 
különleges kivitelezésben.

A kollekció egyik különlegessége, hogy újra-
hasznosított papírból készül, amely remekül 
egészíti ki az élénk, fi atalos színeket, miközben 
rusztikus hangulatot kölcsönöz a meghívónak.

A választott három virágmotívum régies, fa-
metszett technikával készült, amit egy halvány, 
a szélein vinnyetáló alnyomattal és egy klasszi-
kus sordísszel egészítettünk ki. A virágmotívu-
mok három élénk színben, míg az alynomat és 
a sorminta, valamint a tipográfi a, drappos-bar-
nás földszínekkel készültek.

A meghívó elő- és hátoldalát két külön 
kartonra nyomtatjuk és e két karton közé – 
speciális technikával – egy harmadik, színes 
kartont ragasztunk, amelynek színe minden 
esetben megegyezik a virágmotívum színével. 
A meghívó így egy kifejezetten vastag kártya 
jelleget ölt, amelynek fi nom megoldása, hogy 
oldalra fordítva az élén jól látszódik a középre 
ragasztott betétlap.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett újrahaszosított pa-
pírból készült speciális borítékot javaslunk.

Az egyik legelegánsabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, ha az esküvői 
arculat alapeleme a házasulandó pár 
neve alapján tervezett monogram, 
amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is hasz-
nálható. Íme néhány megrendelésre 
készített monogramunk.

76 |77

Az egyik legelegánsabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, ha az esküvői 
arculat alapeleme a házasulandó pár 
neve alapján tervezett monogram, 
amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is hasz-
nálható. Íme néhány megrendelésre 
készített monogramunk.

ciklámen_RF13-361 türkiz_RF13-362 napsárga_RF13-363

emlékkönyv
képeslap

LA/4-es egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

újrahasznosított papírból készült boríték 
és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1358–1360
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» V INTAGE EDITION

RUSTIC FLOWERS KOLLEKCIÓ
Egy hangulatos vintage meghívó újrahaszno-
sítot papírból, remek színekkel és grafi kákkal, 
különleges kivitelezésben.

A kollekció egyik különlegessége, hogy újra-
hasznosított papírból készül, amely remekül 
egészíti ki az élénk, fi atalos színeket, miközben 
rusztikus hangulatot kölcsönöz a meghívónak.

A választott három virágmotívum régies, fa-
metszett technikával készült, amit egy halvány, 
a szélein vinnyetáló alnyomattal és egy klasszi-
kus sordísszel egészítettünk ki. A virágmotívu-
mok három élénk színben, míg az alynomat és 
a sorminta, valamint a tipográfi a, drappos-bar-
nás földszínekkel készültek.

A meghívó elő- és hátoldalát két külön 
kartonra nyomtatjuk és e két karton közé – 
speciális technikával – egy harmadik, színes 
kartont ragasztunk, amelynek színe minden 
esetben megegyezik a virágmotívum színével. 
A meghívó így egy kifejezetten vastag kártya 
jelleget ölt, amelynek fi nom megoldása, hogy 
oldalra fordítva az élén jól látszódik a középre 
ragasztott betétlap.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további méretvariációkat is.

A széria boríték mellett újrahaszosított pa-
pírból készült speciális borítékot javaslunk.

Az egyik legelegánsabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, ha az esküvői 
arculat alapeleme a házasulandó pár 
neve alapján tervezett monogram, 
amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is hasz-
nálható. Íme néhány megrendelésre 
készített monogramunk.

76 |77

Az egyik legelegánsabb, egyben leg-
egyedibb megoldás, ha az esküvői 
arculat alapeleme a házasulandó pár 
neve alapján tervezett monogram, 
amely végigvihető az összes esküvői 
kelléken, de az esküvő után is hasz-
nálható. Íme néhány megrendelésre 
készített monogramunk.

ciklámen_RF13-361 türkiz_RF13-362 napsárga_RF13-363

emlékkönyv
képeslap

LA/4-es egylapos meghívókártya elő- és hátoldala

újrahasznosított papírból készült boríték 
és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátét

207



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

SENSUAL MODERN COLLECTION
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja 
egy négyzetes formájú, közepes méretű bé-
lelt boríték sorozat, amelyhez több különbö-
ző kollekciót is terveztünk.

A bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
170 gr vastagságú elegánsabb-tartósabb pa-
pírból készítünk speciális borítékot, amelynek 
formaterve úgy lett kialakítva, hogy a lehető 
legnagyobb részben látni engedje a boríték 
belső részét, ahová egy 90 gr-os papírra nyom-
tatott, díszes, színes bélés kerül beragasztás-
ra. A hozzá tartozó meghívó pedig minden 
esetben egy maximálisan letisztult, kizárólag 
elegáns és különleges tipográfi át tartalmaz.

E kollekcióhoz egy merített papírhoz ha-
sonló felületű papírt választottunk, amelynek 
fi noman struktúrált felülete remekül passzol 
a díszes, színes mintás béléshez. A boríték két 
színben – hófehér és pezsgő – rendelhető, 
mindkettőhö három-három bélésmintát készí-
tettünk.

A meghívó, egy tasak két hajtott füllel, 
amelynek mindkét oldalát egy szín fekete szö-
veggel nyomtattuk meg. A meghívó kialakítá-
sának köszönhetően, a füleken és a középső 
részen is bőven van felület, így akár egészen 
sok információt is közölhetünk rajta és a meg-
hívó így sem válik majd zsúfolttá.

»» 1361–1366
»» 2 színváltozat és 3-3 grafi ka
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

78 |79

Sensual Modern Collection
XAE Series

képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
közepes méretű bélelt boríték

hajtott meghívó előoldala, jobbra és balra hajtott, nyitott fülei

poháralátétpoháralátét

hófehér papíron grafi ka1_SM13-371 pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

hófehér papíron grafi ka2_SM13-372

hófehér papíron grafi ka3_SM13-373

208 |209



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

SENSUAL MODERN COLLECTION
XTR A AESTHETIC ENVELOP SERIES
2013-as kínálatunk egyik különleges darabja 
egy négyzetes formájú, közepes méretű bé-
lelt boríték sorozat, amelyhez több különbö-
ző kollekciót is terveztünk.

A bélelt borítékos ötlet lényege, hogy egy 
170 gr vastagságú elegánsabb-tartósabb pa-
pírból készítünk speciális borítékot, amelynek 
formaterve úgy lett kialakítva, hogy a lehető 
legnagyobb részben látni engedje a boríték 
belső részét, ahová egy 90 gr-os papírra nyom-
tatott, díszes, színes bélés kerül beragasztás-
ra. A hozzá tartozó meghívó pedig minden 
esetben egy maximálisan letisztult, kizárólag 
elegáns és különleges tipográfi át tartalmaz.

E kollekcióhoz egy merített papírhoz ha-
sonló felületű papírt választottunk, amelynek 
fi noman struktúrált felülete remekül passzol 
a díszes, színes mintás béléshez. A boríték két 
színben – hófehér és pezsgő – rendelhető, 
mindkettőhö három-három bélésmintát készí-
tettünk.

A meghívó, egy tasak két hajtott füllel, 
amelynek mindkét oldalát egy szín fekete szö-
veggel nyomtattuk meg. A meghívó kialakítá-
sának köszönhetően, a füleken és a középső 
részen is bőven van felület, így akár egészen 
sok információt is közölhetünk rajta és a meg-
hívó így sem válik majd zsúfolttá.

»» 1361–1366
»» 2 színváltozat és 3-3 grafi ka
»» összesen 6 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

78 |79

Sensual Modern Collection
XAE Series

képeslap

emlékkönyv

extraelegáns, négyzet formájú, 
közepes méretű bélelt boríték

hajtott meghívó előoldala, jobbra és balra hajtott, nyitott fülei

poháralátétpoháralátét

hófehér papíron grafi ka1_SM13-371 pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

pezsgőszínű papíron grafi ka1_SM13-374

hófehér papíron grafi ka2_SM13-372

hófehér papíron grafi ka3_SM13-373

209



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1367–1369
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

S ILK SWAN KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, enyhén aranyos csillogású, gyöngyház-
fényű papírból készül, amely remekül egészíti ki 
a halvány színeket és ódon hangulatot kölcsö-
nöz a meghívónak.

A választott grafi ka klasszikus romantikus 
hangulatú hattyúpár, egy díszítésként szolgáló 
szalagpánttal, amely halvány krém színeivel, ün-
nepélyes hangulatot kelt.

A tasakon átfutó pánt három klasszikus 
színben választható, amelyekhez színben illő 
gyöngyházfényű díszborítékot javaslunk.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

Silk Swan
Collection

80 |81

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bordó díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátét

bordó_SS13-381

konyak_SS13-383

óarany_SS13-382

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1367–1369
»» 3 színváltozat
»» összesen 3 változatban rendelhető
»» ROMANTIC EDITION

S ILK SWAN KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy egy 
elegáns, enyhén aranyos csillogású, gyöngyház-
fényű papírból készül, amely remekül egészíti ki 
a halvány színeket és ódon hangulatot kölcsö-
nöz a meghívónak.

A választott grafi ka klasszikus romantikus 
hangulatú hattyúpár, egy díszítésként szolgáló 
szalagpánttal, amely halvány krém színeivel, ün-
nepélyes hangulatot kelt.

A tasakon átfutó pánt három klasszikus 
színben választható, amelyekhez színben illő 
gyöngyházfényű díszborítékot javaslunk.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

Silk Swan
Collection

80 |81

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bordó díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátét

bordó_SS13-381

konyak_SS13-383

óarany_SS13-382

képeslap

211



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1370–1371
»» 2 színváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

S ILVER ELEGANT KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

E kollekció egyik különlegessége, hogy ele-
gáns, fi noman bordázott felületű, gyöngyház-
fényű papírból készült, amelyet két modern és 
élénk színnel egészítettünk ki.

A választott grafi ka modern virágos, játékos 
és vidám díszítőelemekkel készült.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

S I LV E R  E L E G A N T
C O L L E C T I O N

82 |83

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

ezüst színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétképeslap

pink_SE13-391

türkiz_SE13-392

212 |213



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1370–1371
»» 2 színváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

S ILVER ELEGANT KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

E kollekció egyik különlegessége, hogy ele-
gáns, fi noman bordázott felületű, gyöngyház-
fényű papírból készült, amelyet két modern és 
élénk színnel egészítettünk ki.

A választott grafi ka modern virágos, játékos 
és vidám díszítőelemekkel készült.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

S I LV E R  E L E G A N T
C O L L E C T I O N

82 |83

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

ezüst színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétképeslap

pink_SE13-391

türkiz_SE13-392

213



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1372
»» 1 változat
»» összesen 1 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

S ILLY ELEPHANTS KOLLEKCIÓ
E meghívó kollekcióban egy egyszerű, de 
praktikus formát ötvöztünk egy bájos és mó-
kás grafi kával.

A kollekció egyik különlegessége, hogy ele-
gáns, enyhén arany csillogású, gyöngyházfényű 
papírból készült, amely rendkívül izgalmasan 
egészíti ki a rányomtatott szürkés pasztel tó-
nusokat.

A grafi ka egy kedves és jópofa elefánt pár, 
amelyen apró részletek (csokornyakkendő, fá-
tyol) teszik még mókásabbá a meghívót.

A meghívó alapja egy szabvány LA/4-es mé-
retű, fekvő tasak, amelynek két, oldaláirányban 
nyitható füle rengeteg hasznos felülettel szolgál. 
A tasak belső részére kerül egy ragasztott 
kártya, amelyen maga a meghívó szövege ol-
vasható.

Mivel e meghívónkat szinte utolsóként ké-
szítettük, így mindössze egy színvariáció elkészí-
tésére jutott már csak időnk, ezért örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

84 |85

Silly Elephants
Collection

szürke-türkiz_SY13-401

emlékkönyv poháralátétpoháralátét

képeslap

hajtott meghívó elő- és hátoldala, valamint oldalra nyitható fülei

84 |85214 |215



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1372
»» 1 változat
»» összesen 1 változatban rendelhető
»» BOHEMIAN EDITION

S ILLY ELEPHANTS KOLLEKCIÓ
E meghívó kollekcióban egy egyszerű, de 
praktikus formát ötvöztünk egy bájos és mó-
kás grafi kával.

A kollekció egyik különlegessége, hogy ele-
gáns, enyhén arany csillogású, gyöngyházfényű 
papírból készült, amely rendkívül izgalmasan 
egészíti ki a rányomtatott szürkés pasztel tó-
nusokat.

A grafi ka egy kedves és jópofa elefánt pár, 
amelyen apró részletek (csokornyakkendő, fá-
tyol) teszik még mókásabbá a meghívót.

A meghívó alapja egy szabvány LA/4-es mé-
retű, fekvő tasak, amelynek két, oldaláirányban 
nyitható füle rengeteg hasznos felülettel szolgál. 
A tasak belső részére kerül egy ragasztott 
kártya, amelyen maga a meghívó szövege ol-
vasható.

Mivel e meghívónkat szinte utolsóként ké-
szítettük, így mindössze egy színvariáció elkészí-
tésére jutott már csak időnk, ezért örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.

84 |85

Silly Elephants
Collection

szürke-türkiz_SY13-401

emlékkönyv poháralátétpoháralátét

képeslap

hajtott meghívó elő- és hátoldala, valamint oldalra nyitható fülei

84 |85215



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1373–1384
»» 6 színváltozat és 2 féle papír
»» összesen 12 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

S IMPLE ELEGANT KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
rendkívül különleges, matt felületű és porcelán 
simaságú papírcsalád hófehér és krém színű 
változatából készítettük el.

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül, és a címkén és kártyán használt egysze-
rű kereten és apró díszen kívül más motívu-
mot nem is tartalmaz. Az egyszínű és az üres 
felületek váltakozása, azok harmóniája és ellen-
téte adja e meghívó különlegességét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.

86 |87

S i m p l e  E l e g a n t
C o l l e c t i o n

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátétpoháralátétképeslap

rózsaszín_SE13-411 drapp_SE13-417

púder_SE13-419
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narancs_SE13-414

banán_SE13-416

216 |217



meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1373–1384
»» 6 színváltozat és 2 féle papír
»» összesen 12 változatban rendelhető
»» ELEGANT EDITION

S IMPLE ELEGANT KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A kollekció egyik különlegessége, hogy 
rendkívül különleges, matt felületű és porcelán 
simaságú papírcsalád hófehér és krém színű 
változatából készítettük el.

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül, és a címkén és kártyán használt egysze-
rű kereten és apró díszen kívül más motívu-
mot nem is tartalmaz. Az egyszínű és az üres 
felületek váltakozása, azok harmóniája és ellen-
téte adja e meghívó különlegességét.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya.

Az elegáns négyzetes forma és a méret ele-
gendő felületet biztosít, hogy kellő mennyiségű 
szöveget helyezhessünk el rajta és ne váljon az 
összkép túl sűrűvé.

Az itt látható változatokon kívül örömmel 
tervezünk további színkombinációkat is.
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S i m p l e  E l e g a n t
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Spring Melange
Coƒƒection

»» 1385–1398
»» 14 színváltozat
»» összesen 14 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

SPRING MELANGE KOLLEKCIÓ
Egy egyszerű de nagyon látványos meghívó 
kollekció, modern egylapos megoldásban, 
dombornyomott felülettel, óriási színválasz-
tékban.

A meghívó hátoldala egy gyönyörű, matt fe-
lületű papírcsalád, változatos és vidám színeiből 
készített, dombornyomott felület. A dom-
bornyomás mintázata egy fi atalos és elegáns 
virágos-leveles motívum, amely a hátoldal szin-
te teljes felületét borítja. A meghívó előoldala 
egy nagyon szép hófehér papírból készül, erre 
nyomtatjuk a meghívó szövegét és alnyomat-
ként halványan a virágmintát, a hátoldalnak 
megfelelő színekkel.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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bronzbarna színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

emlékkönyvpoháralátétpoháralátét képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

Spring Melange
Coƒƒection

»» 1385–1398
»» 14 színváltozat
»» összesen 14 változatban rendelhető
»» MODERN EDITION

SPRING MELANGE KOLLEKCIÓ
Egy egyszerű de nagyon látványos meghívó 
kollekció, modern egylapos megoldásban, 
dombornyomott felülettel, óriási színválasz-
tékban.

A meghívó hátoldala egy gyönyörű, matt fe-
lületű papírcsalád, változatos és vidám színeiből 
készített, dombornyomott felület. A dom-
bornyomás mintázata egy fi atalos és elegáns 
virágos-leveles motívum, amely a hátoldal szin-
te teljes felületét borítja. A meghívó előoldala 
egy nagyon szép hófehér papírból készül, erre 
nyomtatjuk a meghívó szövegét és alnyomat-
ként halványan a virágmintát, a hátoldalnak 
megfelelő színekkel.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1399–1400
»» 2 színváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» THEMATIC AL EDITION

TR ADITIONAL FLOWERS 
KOLLEKCIÓ
Elegáns papírok, klasszikus színek, extra méret, 
kézzel ragasztott kivitelezés, ennek köszönhe-
tően pedig egy különleges és egyedi meghívót 
kapunk.

A tasak egy mélyen bordázott felületű pa-
pírból készül, amelybe egy kalapácsolt felületű 
kávébarna illetve piros kartont ragasztunk.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot, a 
tasakba ragasztott kártya kerül.

Egy díszes, népmvészeti elemeket tartal-
mazó virágos-madárkás grafi kát választottunk, 
amely egy speciális eljárással, ún. fólia prégelés-
sel kerül a tasak szélére, ami két színben – pi-
ros és barna –, készül és a megfelelő fénytö-
résben, gyönyörű, csillogó felületet képez.

A ragasztott kártya szélén megjelenik a mo-
tívum, amely így egységet képez a beragasztott 
színes kartonnal, amely még egy elegáns kere-
tet is ad a kártya köré. Az elegáns 
keskeny, fekvő forma és 
a méret elegendő felü-
letet biztosít, hogy kellő 
mennyiségű szöveget 
helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték 
mellett gyöngyhézfényű 
papírból készült díszbo-
rítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben 
rendelhető.
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Traditional Flowers
Collection

piros_TF13-451 barna_TF13-452

piros színű díszboríték és ragasztott borítékcímke

képeslap

emlékkönyv

poháralátét

meghívó tasak nyitott fülekkel

A ragasztott kártya szélén megjelenik a mo-
tívum, amely így egységet képez a beragasztott 
színes kartonnal, amely még egy elegáns kere-
tet is ad a kártya köré. Az elegáns 
keskeny, fekvő forma és 

letet biztosít, hogy kellő 

helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl 

mellett gyöngyhézfényű 
papírból készült díszbo-
rítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben 
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1399–1400
»» 2 színváltozat
»» összesen 2 változatban rendelhető
»» THEMATIC AL EDITION

TR ADITIONAL FLOWERS 
KOLLEKCIÓ
Elegáns papírok, klasszikus színek, extra méret, 
kézzel ragasztott kivitelezés, ennek köszönhe-
tően pedig egy különleges és egyedi meghívót 
kapunk.

A tasak egy mélyen bordázott felületű pa-
pírból készül, amelybe egy kalapácsolt felületű 
kávébarna illetve piros kartont ragasztunk.

A különleges papírhoz extra méret dukál, 
így kínálatunk egyik egyedi darabjából, egy 
extra francia típusból készítettünk tasakot, a 
tasakba ragasztott kártya kerül.

Egy díszes, népmvészeti elemeket tartal-
mazó virágos-madárkás grafi kát választottunk, 
amely egy speciális eljárással, ún. fólia prégelés-
sel kerül a tasak szélére, ami két színben – pi-
ros és barna –, készül és a megfelelő fénytö-
résben, gyönyörű, csillogó felületet képez.

A ragasztott kártya szélén megjelenik a mo-
tívum, amely így egységet képez a beragasztott 
színes kartonnal, amely még egy elegáns kere-
tet is ad a kártya köré. Az elegáns 
keskeny, fekvő forma és 
a méret elegendő felü-
letet biztosít, hogy kellő 
mennyiségű szöveget 
helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték 
mellett gyöngyhézfényű 
papírból készült díszbo-
rítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben 
rendelhető.
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színes kartonnal, amely még egy elegáns kere-
tet is ad a kártya köré. Az elegáns 
keskeny, fekvő forma és 
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helyezhessünk el rajta és 
ne váljon az összkép túl 
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1401–1409
»» 9 grafi ka változat
»» összesen 9 változatban rendelhető
»» MINIMAL EDITION

XO KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A meghívó tasak egy matt felületű, elegáns 
és kellemes tapintású kreatív papírból készül, 
az ebből készült hajtott tasak  belső részébe 
ragasztjuk a meghívó kártyát, amelyet viszont 
egy sima felületű, gyöngyházfényű, csillogó papír-
ból készítünk. A két eltérő papír kölcsönhatása 
adja e meghívó egyszerű eleganciáját és teremt 
letisztult ünnepélyességet. 

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül, kilenc különböző sormintával rendel-
hető, amelyeket úgy helyeztünk el, hogy a 
meghívó oldalain függőleges tengelyt képez, 
valamint a két hajtott fül találkozásánál egymás 
fedésében is megjelennek.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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XO
Collection

emlékkönyv

meghívó tasak elej és hátoldala

meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

óarany díszboríték és ragasztott borítékcímke

poháralátét
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meghívó tasak felső és alsó nyitott füle

képeslap
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meghívó, emlékkönyv, borítékcímke, 3in1 
poháralátét-ültetőkártya, képeslap, köszönő-
kártya, ültetőkártya, menükártya, dobozcímke, 
nászajándéktasak, boroscímke és szalvétapánt

meghívó vÁlToZATok A kollekc ió DARAB JA i

megh ívó kollekc iók | 2013

TovÁBB i  ReNDelheTŐ k i egÉSZ íTŐk

ültetési rend, ABC-s ültetési rend, lézergvágott 
formacímke

»» 1401–1409
»» 9 grafi ka változat
»» összesen 9 változatban rendelhető
»» MINIMAL EDITION

XO KOLLEKCIÓ
A 2013-as kollekció egyik új darabja egy ele-
gáns és egyben praktikus, széles körű felhasz-
nálást biztosító tasakos meghívó típus.

A meghívó tasak egy matt felületű, elegáns 
és kellemes tapintású kreatív papírból készül, 
az ebből készült hajtott tasak  belső részébe 
ragasztjuk a meghívó kártyát, amelyet viszont 
egy sima felületű, gyöngyházfényű, csillogó papír-
ból készítünk. A két eltérő papír kölcsönhatása 
adja e meghívó egyszerű eleganciáját és teremt 
letisztult ünnepélyességet. 

A meghívó klasszikus, elegáns tipográfi ával 
készül, kilenc különböző sormintával rendel-
hető, amelyeket úgy helyeztünk el, hogy a 
meghívó oldalain függőleges tengelyt képez, 
valamint a két hajtott fül találkozásánál egymás 
fedésében is megjelennek.

A tasak két fi noman ívelt füle fölfelé és le-
felé kihajtható, a belső részére kerül a négyzet 
alakú ragasztott meghívó kártya. Az elegáns 
négyzetes forma és a méret elegendő felületet 
biztosít, hogy kellő mennyiségű szöveget he-
lyezhessünk el rajta és ne váljon az összkép túl 
sűrűvé.

A széria boríték mellett gyöngyházfényű 
papírból készült díszborítékot javaslunk, amely 
számos – a meghívóhoz illő – színben rendel-
hető.
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