
K Ā Z U  K A R O G I

KAROGU
PASŪTĪŠANA

* Piedāvājam jau gatavus kāzu karogu
maketus,    kurus iespējams pielāgot
konkrētajam jaunajam pārim, norādot
jaunlaulāto vārdus un uzvārdu, kā arī  kāzu
datumu un vietu.
* Kāzu karogs tiek drukāts t iešajā digitāla jā
pilnkrāsu drukā uz balta puslina auduma
Karoga izmērs:  70 * 90 cm
* Papildus ir  iespējams pasūtīt :- apdari  ar
bārkstīm baltā vai  bēšīgā krāsā-
karoga kātu ar virpotiem uzgaļiem un l ina
auklu naturālā krāsā
* Kāzu karoga izgatavošana notiek aptuveni
5-15 darba dienu laikā no pasūtīšanas un
apmaksas dienas.
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K Ā Z U  K A R O G I

TRADĪCIJA

Kāzu karogs ir  kā simbols jaunajai  ģimenei,
kas atgādinās par skaisto kāzu dienu un
tiks glabāts mūžīgi .
 
Uz karoga parasti  t iek norādīti  vārdi  un
uzvārds,  jaunlaulāto iniciāļ i  un/vai kāzu
monogramma, gads un datums.
 
Ar kāzu karogu uzvilkšanu mastā oficiāl i
t iek atklātas kāzu svinības.
 
Pēc senajām tradīci jām vedējtēvs jaunajam
vīram pasniedz kāzu karogu, un pirms
došanās uz svinību norises vietu,  mūzikai
skanot,  mastā to uzvelk jaunais pāris,
karogu var ienest arī  svinību telpā un nolikt
redzamā vietā viesību zālē.  
|
Pēc visām kāzu tradīci jām kāzu karogu
nolaiž pēdējais kāzu viesis .
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K Ā Z U  K A R O G I

SVARĪGI...

* Kāzu karoga izgatavošana notiek aptuveni
5-15 darba dienu laikā no pasūtīšanas un
apmaksas dienas.
* Cenā ieti lpst uz puslina auduma
nodrukāts karogs no gatavā dizaina,
ietverot nepieciešamo personalizāci ju.
* karoga ar karoga kātu nosūtīšana uz
pakomātu nav iespējama tā garuma dēļ .  
* Izvēloties karoga piegādes veidu,  obligāti
ir  jānorāda variants:  piegāde uz norādīto
adresi .  Karogs ar karoga kātu nosūtīšanai
tiks sagatavots sarulētā veidā,  to ievietojot
kartona ci l indrā.
* ja vēlaties karogu izņemt Digitālās drukas
centrā,  Matīsa ielā 19,  tad noformējot
interneta veikalā pasūtī jumu izmantoj iet
kodu: Kāzu karoga izņemšana DDC, Matīsa
ielā 19
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