


Un tribut adus creativităţii locale.

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

Cu  impact pozitiv în comunitatea
locală.



Pachete cu poveste gata de oferit.
Design și meșteșug. Atenție la detalii. 



Miere – mix nobil, cu miere polifloră,
alune de pădure rumenite, pudră de
roșcove & sare de mare. 150 g. 

Dulceață de gutui cu nucă, delicioasă.  
200 g. 

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

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

139 lei +TVA



Căsuță tradițională din lut cu
pridvor, lucrată și pictată manual. 

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

Plantă suculentă în ghiveci de lut.
Micuță și verde, texturată, rezistentă. 

Vin roșu Caloian, Cabernet
Sauvignon, sec, 750 ml.

145 lei + TVA



Set de două cești din ceramică
lucrate manual, cu mix de glazuri
cu design delicios. 

Bulb de zambilă în ghiveci
îmbrăcat în iută. 

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

195 lei +TVA



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. 

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

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

265 lei + TVA



Set de două cești din ceramică,
minimaliste, fără toartă. Unice prin
textură și modalitate de glazurare. 

Joc X și O, gata de joacă ori, pur și
simplu, de  admirat. Lucrat din lemn
masiv de fag, meranti și frasin.
Dimensiuni: 15 x 15 cm.

În cutie premium rigidă, cu
deschidere laterală tip sertar.

275 lei +TVA



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

de împachetare. 
Personalizează produsele ori materialele de

branding.





Prețurile sunt valabile pentru o comandă de
minimum 15 pachete de același tip.



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 




