
CADOURI FĂCUTE
 de maini pricepute

accesorii home-deco 
perne brodate
genti colorate
bijuterii din argint
sacose pictate
brose 
serpi de tolanit

decoratiuni de craciun
sosete pictate
promotionale

  

heartmade



Hello!
Suntem obiecte dragute si autentice, lucrate de maini iscusite, 
made in Romania.
Daca ne placi cere o oferta , iar  minti pricepute 
iti vor da mai multe informatii.

                                               

                                               cadouri.facute@gmail.com
                                            



PERNE               
PERSONALIZATE
Sunt cadouri deosebite pentru orice tip 
de ocazie, �e ca este vorba de o zi de 
nastere, casa noua, botez, nunta  sau  
sarbatoare.
dimensiuni 40x40 cm
husa + perna umpluta cu  vatelina

cod 001

cod 002 cod 003

cod 004 cod 005

cod 006 cod 007



GENŢI               
COLORATE
Gentile se realizeaza pe comanda, dupa 
preferinte de culoare, material, model 
sau  tipar. Pot � cadouri utile si in acelas 
timp, speciale pentru fetele din birou , 
prietene , colaboratoare sau cliente de 
orice varsta.           cod 008

cod 009 cod 010 cod 011

cod 012
cod 013

cod 014
cod 015 cod 016



SACOȘE 
PERSONALIZATE
Se pot realiza , la comanda, simple, 
pictate ,cu numele, sigla sau un model 
custom made .Materialul din care sunt 
confectionate sacosele este  bbc si 
derivate. Forma , dimensiunea sau 
materialul se pot modi�ca in functie de 
cerinta.

cod 017

cod 019 cod 020

cod 022cod 021

cod 018



DECORAȚIUNI 
DE INTERIOR

Sunt  detalii vesele , care pot anima orice 
spatiu, camera sau birou. Pot � cadouri 
simpatice pentru copii, pentru o colega 
sau colaboratori.Se pot realiza si obiecte 
personalizate, in functie de cerinta.

pasari mici 

pasari mari

cod 023 cod 024

cod 025

cod 026

cod 027 cod 028



cod 024

ȘERPI 
PENTRU JOACĂ 
SERIOASĂ
Sunt buni de tolanit, de decorat un colt 
al casei comod si prietenos, de daruit 
unui prieten cu tot cu mesaj sau mono-
grama brodata.Se realizeaza la 
comanda, in unic exemplar sau in serie, 
corporate si  dupa preferintele clientu- cod 029 

cod 032

cod 034

cod 030

cod 033

cod 031



BIJUTERII           
CU PIETRE

Sunt bijuterii lucrate manual, cu �r de 
argint si pietre semipretioase.Fiecare 
dintre ele  exprima o stare, o emotie, 
asa ca alege cu grija persoana careia ii 
vei darui una.

cod 036cod 035

cod 037 cod 038 cod 039

cod 042cod 041cod 040

cod 030

cod 044cod 043



BIJUTERII DIN 
ARGINT

Sunt piese unicat, lucrate in foita de 
argint traforata si gravata.Se realizeaza 
la comanda, dupa modelele de mai jos 
sau dupa preferinta.

cod 045

cod 047

cod 048

cod 051

cod 054 

cod 046

cod 050cod 049

cod 052 cod 053



DECORATIUNI
DE CRĂCIUN 

Obiecte de Craciun, lucrate manual, pufoase, 
pictate sau brodate, dau un aer special atmos-
ferei din casa sau birou. Se pot executa la cerere 
pe anumite culori sau modele, cu sigla sau 
mesaje.Simularile de mai jos sunt cateva idei de 
cadouri sau obiecte promotionale pe care vi le 
propunem cu ocazia sarbatorilor de iarna.

cod 055 

cod 057 

cod 059 

cod 056 

cod 058 



cod 060 cod 061 

cod 059 

cod 062 

cod 064 cod 065 

cod 063 



SIMULARI OBIECTE SI ARANJAMENTE 
PERSONALIZATE PENTRU CRACIUN

cod 066 cod 067 

cod 069 cod 068 

cod 070 cod 071 

cod 072 cod 073 



cod 073 cod 073 cod 073 

cod 073 



BROȘE
Mici cadouri simbolice de purtat la 
piept sau pe geanta din panza in 
�ecare zi. Materialele de baza din care 
sunt confectionate sunt fetrul si textil 
maché ( adica textil intarit cu aracet, 
rezultand o suprafata dura asema-
natoare panzei folosita la pictura pe 
panza)Pot lua diverse forme la cerere.

cod 074 

cod 076 cod 075 

cod 077 

cod 078 cod 079 

cod 082 cod 081 cod 080 

cod 083 cod 084 cod 085 cod 086 

cod 089 cod 088 cod 087 



vă multumim!

http://buburuze.wordpress.com/

http://obiect.wordpress.com/

http://picturici.blogspot.ro/

Madalina

Ana

Ioana


