
CADOURI DE PAȘTE 
MADE IN RO



Un tribut adus creativităţii locale.

Cu obiecte de design made in RO
& bunătăți preparate artizanal. 

Cu  impact pozitiv în comunitatea
locală.

Cadouri create în
România



Design și meșteșug. Atenție la detalii. Cadouri
dichiste, cu poveste, gata de oferit.

Personalizabile.



Set de două pahare din ceramică 
cu design amprentă, cu rol artistic
și utilitar pentru o prindere ușoară.

Ceai Ground Control, verde
organic cu verbină, urzică,
busuioc, mirt lămâios, lemongrass,
lavandă, gălbenele și acerola. Cutie
metalică albă, 50 g.

Cafea de origine Brasil Santos,
boabe, proaspăt prăjită. 200 g. 

239 lei + TVA

Molcom



Set de farfurii pentru desert. Culorile
sunt rezultatul unui mix de glazuri de
temperatură înaltă - ruginie, albăstruie
și albă. 18 cm diametrul.

Platou din lemn de esență tare cu
design simplu, dar însemnat cu
simboluri românești. 27 x 18 x 2.5 cm.

Lumânare fagure din ceară de
albine, cu miros natural dulce ca de
miere. 15 x 4.5 cm. 

Mendiants - discuri de ciocolată cu
lapte presărate cu fructe și nuci.  150 g. 

250 lei + TVA

Nativ



Set de două căni lucrate manual din
ceramică, cu prindere ușoară și inedită
prin designul care include amprentele
degetului mare.

Lumânare fagure din ceară de albine,
cu miros natural dulce ca de miere. 15 x 4.5
cm.  

Casă miniaturală  din lut, lucrată și
pictată manual. 

Bunătăți locale: dulceață de gutui cu nucă
200g și ceai din plante de la munte 20g.

255 lei + TVA

Artizan



Set de cești din ceramică pictate manual
cu motive românești.

Platou din lemn masiv, finisat 
printr-un procedeu natural cu ulei și ceară
de albine. 25 x 20 x 2 cm. 

Lumânare naturală din ceară de
albine, cu fitil din bumbac și miros de
miere. 6.5 x 6.5 cm.

Ceai din cătină. Doar fructe uscate și
măcinate, din Apuseni. 30 g.

280 lei + TVA

Rustic



Pahare din porțelan Time to shake
& dance, cu interior glazurat negru și
exterior pictat manual cu aur lichid ori
cu platină.

Lumânare Confetti din ceară de soia
cu parfum de zmeură și piper roșu,
turnată în vas din porțelan. 90 g.

Ceai verde sencha, o bază ideală
pentru cocktailuri. Organic, 15
piramide. 45 g.

Bomboane delicioase, mici opere de
artă, fine, din ciocolată premium.
Explozie de arome.  60 g. 

350 lei + TVA

Cocktail aficionado



Agendă din lemn legată prin tehnica
de cusătură manuală de tip coptă.
Format A6. 

Penar din piele naturală pentru
instrumente de scris felurite. 30 x 22
cm (deschis). 

Cană din gresie ceramică lucrată
manual - joacă cu texturi, cu design
organic și toartă unduită.

475 lei + TVA

Cititor scriitor



Set de două cești din ceramică
pentru espresso, cu design
minimalist și joc de glazuri. 80 ml.

Portvizit din piele naturală tăbăcită
vegetal. Personalizabil.

Cafea de origine Brasil Santos,
boabe, proaspăt prăjită. 200 g. 

Totul ambalat în cutie din mucava
extra rezistentă și ușor texturată, cu
deschidere laterală glisantă.

260 lei + TVA

Minimal - limited



Schimbă compoziția pachetelor, adaugă 
extra-uri în cele gata create sau alege un alt tip

de împachetare. 
Personalizează produsele ori materialele de

branding.

Personalizează











Prețurile sunt valabile pentru o comandă de
minimum 20 pachete de același tip și includ

livrarea acesteia către o adresă din București.



Suntem aici dacă îți dorești o altă 
combinație de produse sau dacă te putem 

ajuta cu orice altă informație.
Ina Natu 

0722 504 907 
ina@inabox.ro 


