
CADOURI DE PAȘTE 
 MADE IN RO



Un tribut adus creativităţii locale.

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

Cu  impact pozitiv în comunitatea
locală.



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



Ciocolată de casă cu lapte și arahide,
200g, ambalată în balotină albă.

Bomboane de ciocolată cu cremă din
miez de nucă, 50g, în cutie kraft.

Două borcane cu dulceață, diverse
sortimente inedite: caise cu levănțică,
vișine și coacăze cu mentă, ardei iuți,
200g.

Miere mix nobil, specialitate din miere
fină de tei și susan rumenit. 150g.

 170 lei



Ceașcă din ceramică, lucrată și
pictată manual cu stropi de
culoare. Unică. Aprox. 300 ml.

Ciocolată de casă cu lapte și
arahide, 200g, ambalată în
balotină albă.

Miere mix nobil, specialitate din
miere fină de tei și susan rumenit.
150g.

175 lei



Art print după o ilustrație originală
de Raluca Țincă. Lemon house, cu
semnătura artistului pe spate.
Format A5.

Decorațiune-coroniță naturală cu
eucalipt și craspedia. Cu lumânare
din ceară de soia 100% și fitil din
lemn, turnată în vas din beton.
Diverse arome pentru lumânare:
lemongrass, vanilie, lemn de cedru și
iasomie etc.

240 lei



Set de două cești din ceramică,
lucrate și pictate manual cu stropi
de culoare. Unice. Aprox. 300 ml
fiecare.

Decorațiune-coroniță naturală cu
eucalipt și craspedia. Cu lumânare
din ceară de soia 100% și fitil din
lemn, turnată în vas din beton.
Diverse arome pentru lumânare:
lemongrass, vanilie, lemn de cedru și
iasomie etc.

285 lei



Agendă din piele naturală, cu copertă
reutilizabilă (are sistem de prindere
pentru arhivarea cuprinsului). Format
A5, cu 75 de foi veline ivoire.

Cană din lemn de stejar. Lucrată
manual, tratată termic (arsă) și finisată cu
uleiuri potrivite uzului alimentar, ceară și
rășini naturale. Aprox. 140 ml.

Bomboane de ciocolată cu cremă din
miez de nucă, 50g, în cutie kraft.

270 lei



Set de două cești din ceramică
texturată, lucrat manual. Aprox. 250 ml.

Dulceață de caise cu levănțică, 200g.

Set multifuncțional de două tacămuri
din lemn. Lucrate manual.

Set de două suporturi pentru căni, din
piele full grain. Aprox. 12 x 12 cm.

Șervet din bumbac cu grafică stilizată de
inspirație tradițională. 65x47 cm.

Lumânare din ceară de albine 100%, cu
fitil din bumbac. 10 cm H.

300 lei



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 10 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 


