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- Wesołych Świąt -



NIE MOŻNA KUPIĆ MIŁOŚCI, 
ALE MOŻNA KUPIĆ 

PREZENTY 
STWORZONE Z MIŁOŚCIĄ...



Świąteczny czas, to czas, w którym obdarujemy 
bliskich prezentami. Dlatego dla czytelników 
magazynu Numer1 przygotowaliśmy katalog, 
w którym znajdziesz oryginalne rzeczy wykonane 
przez osoby, które tworzą swoje produkty 
z pasją i milością. 

Redakcja Magazynu Numer1



UROCZY DAR 
Biżuteria wykonana najczęściej w technice sutasz, z wykorzystaniem kamieni 
półszlachetnych lub z możliwością indywidualnego doboru do osobowości. 

Poszukaj dla siebie drobiazgu, który będzie idealnym prezentem pod choinkę.

- Wesołych Świąt -

3.2.

1.

http://pracowniauroczydar.blogspot.com/%20
http://pl.dawanda.com/product/90165019-kolczyki-madame-chic
http://pl.dawanda.com/product/90039663-bransoletka-idris
http://pl.dawanda.com/product/90386871-bransoletka-no9


OPIS:
1. Kolczyki Madame Chic 2. Bransoletka Idris 3. Bransoletka no.9
4. Kolczyki Szecherezady 5. Naszyjnik Cat’s paw sutasz

Odwiedź nas:
www.pracowniauroczydar.blogspot.com
www.pl.dawanda.com/shop/Justyna-Annabell

- Wesołych Świąt -

5.4.

http://pl.dawanda.com/product/91253979-kolczyki-szecherezady
http://pracowniauroczydar.blogspot.com/
http://pracowniauroczydar.blogspot.com/%20
http://pl.dawanda.com/shop/Justyna-Annabell
http://pl.dawanda.com/product/90386871-bransoletka-no9
http://pl.dawanda.com/product/91470455-naszyjnik-cats-paw-sutasz




CRAFTI HERBATNIK 
Idealnie nada się na prezent dla przystojnego mężczyzny nazywanego “ciachem” 
lub dla osoby ceniącej oryginalne dekoracje. Może stanowić upominek dla dobrej 

kucharki. Dobrze sprawdzi się również jako atrakcyjny akcent w cukierni lub kawiarni.

OPIS:
Ręcznie uszyta poduszka w kształcie herbatnika to bardzo smaczna dekoracja.
Wymiary poduszki: ok 44 x 33 x 10 cm
Wykonanie: szycie maszynowe, wykończenie ręczne

Odwiedź nas: 
www.crafti.pl

- Wesołych Świąt -

http://crafti.pl/prezenty/dekoracje/poduszka-herbatnik/
http://crafti.pl/prezenty/dekoracje/poduszka-herbatnik/
www.crafti.pl
http://crafti.pl/prezenty/dekoracje/poduszka-herbatnik/
http://crafti.pl/prezenty/dekoracje/poduszka-herbatnik/
http://crafti.pl/prezenty/dekoracje/poduszka-herbatnik/
www.crafti.pl
http://crafti.pl/




RĘKO-CZYNY RUDOLFINY 
Szmaciaki-przytulaki dla małych i całkiem dużych dziewczynek. 

Anioły, lale, króliki wszelkiej maści, czyli po prostu rękodzieło spod igły. 

OPIS:
Królisie, anioły, misiaki - każda ma swoją mini-historię i imię – chcesz je poznać? 
Odwiedź nas:  
www.slowmade.pl/sklep/rudolfina
www.facebook.com/rekoczynyrudolfiny

- Wesołych Świąt -

https://slowmade.pl/sklep/rudolfina/
www.facebook.com/rekoczynyrudolfiny
https://slowmade.pl/sklep/rudolfina/
https://www.facebook.com/rekoczynyrudolfiny/




BabaAGA CIĘ OŚWIECI
Lampki guzikowe na indywidualne zamówienie. Kolorystykę dobierasz sam, 
BabaAga spełni i zrealizuje pomysł lampce :) Ogranicza Cię tylko wyobraźnia.
Niech Święta rozbłysną magicznym światłem…

OPIS:
1. Lampka szaro-biało-fioletowa 2. Tęczowa lampka guzikowa 3. Lampka beże i róże

Odwiedź nas: 
www.web.facebook.com/BabaAgaCieOswieci

- Wesołych Świąt -

https://web.facebook.com/BabaAga-Ci%2525C4%252599-O%2525C5%25259Bwieci-993528900698812/
https://web.facebook.com/BabaAga-Ci%25C4%2599-O%25C5%259Bwieci-993528900698812/
https://web.facebook.com/BabaAga-Ci%25C4%2599-O%25C5%259Bwieci-993528900698812/


OddAj SIę 
MAgII ŚWIĄT...



VITALIJSKY
Biżuteria ręcznie wykonywana z żywicy, naturalnych roślin, 

naturalnych kamieni, części zegarków, a najnowsza kolekcja 
stworzona z tkaniny carbon fiber.

OPIS:
1.bransoletka 2. dmuchawiec - wisior 3.carbon 4.sakiewka 
5.pierścionek 6.mankietówka 7.kolczyki 8.zakladka 9.brelok
Odwiedź nas:
www.vitalijsky.blogspot.com
www.web.facebook.com/Vitalijsky

- Wesołych Świąt -

http://pl.dawanda.com/shop/VITALIJSKY
http://vitalijsky.blogspot.com
http://vitalijsky.blogspot.com
http://pl.dawanda.com/shop/VITALIJSKY




TWÓRCZY KĄT 
Przedmioty wykonane ręcznie z należytą dokładnością i sercem. 

Wybierz swój ulubiony Stołek w skandynawskim stylu, który idealnie wpisuje się  
w wystrój nowoczesnych wnętrz, doda szyku zarówno w domu jak i biurze. 

Doskonały także na prezent.

OPIS:
Oryginalny stołek Fjerne S i M w skandynawskim stylu z wymiennym pokrowcem.Idealnie wpisuje 
się w wystrój nowoczesnych wnętrz. Prosty puf w modnym kolorze jest nie tylko wygodnym stoł-
kiem, podnóżkiem do domu, z powodzeniem sprawdza się jako piękna dekoracja w butikach, 
biurach i gabinetach.
Odwiedź nas: 
www.web.facebook.com/TworczyKat
www.pl.dawanda.com/shop/Tworczy-Kat

- Wesołych Świąt -

http://pl.dawanda.com/shop/Tworczy-Kat
https://web.facebook.com/TworczyKat/
http://pl.dawanda.com/shop/Tworczy-Kat
http://pl.dawanda.com/shop/Tworczy-Kat




BIŻUTERIA „CAŁA JA”
Od wielu już lat tworzymy i sprzedajemy unikatową biżuterię przede 

wszystkim ze srebra. Chcielibyśmy, aby po jej założeniu, każda kobieta 
mogła powiedzieć, TA BIŻUTERIA TO CAŁA JA. 

OPIS
Większość sprzedawanej przez nas biżuterii powstaje zaledwie w kilku, a nawet w jednym
egzemplarzu, co gwarantuje, że nikt nie będzie miał takiej biżuterii jak Ty!”

Odwiedź nas: 
www.allegro.pl/sklep/3209161_calaja

- Wesołych Świąt -

http://allegro.pl/sklep/3209161_calaja
http://allegro.pl/sklep/3209161_calaja
http://allegro.pl/sklep/3209161_calaja




annapolonska.pl
Awangardowy krawat zwracający uwagę niezwykłą formą lub kolorem 

jest dobrym sposobem na zaakcentowanie w nietuzinkowy sposób 
Twojej elegancji i wyjątkowego stylu. Jest również dobrą alternatywą 

dla apaszek lub ozdobnych szali. Zyskaj niepowtarzalny urok na Święta...

- Wesołych Świąt -

annapolonska.pl

http://annapolonska.pl/
http://annapolonska.pl/


Spraw prezent sobie lub bliskiej Ci osobie.

- Wesołych Świąt -

annapolonska.pl
Odwiedź nas: 

http://annapolonska.pl/
http://annapolonska.pl/


BOMBOWA MYDLARNIA
Niech kąpiel w świąteczny czas stanie się tradycją z tymi pachnącym deserami. 

Maślane czułości od masełek shea i kakaowego, smakowite akordy dojrzałej maliny, 
rozkosznej jagody, rozgrzewające pocałunki cynamonowego i sandałowego olejku, 

w każdym rozbudzą świąteczny nastrój!

OPIS:
1. Musująca kula do kąpieli z niespodzianką WYMARZONY PREZENT 
2. Maślana kuleczka do kąpieli OWOCOWY DESER 
3. Maślana muffinka na 6 kąpieli TRUSKAWKOWE MARZENIA 
4. Maślana muffinka na 6 kąpieli KWIAT POMARAŃCZY I JAŚMIN 
5. Deser kakaowy na 4 kąpiele ŚWIĘTA PACHNĄCE PIERNIKIEM

Odwiedź nas: 
www.bombowamydlarnia.pl
www.web.facebook.com/Bombowa-Mydlarnia

- Wesołych Świąt -

4.

1. 2.

5.

3.

http://bombowamydlarnia.pl/pl/p/Maslana-muffinka-na-6-kapieli-TRUSKAWKOWE-MARZENIA-Bomb-Cosmetics/88
http://bombowamydlarnia.pl/pl/p/Musujaca-kula-do-kapieli-z-niespodzianka-WYMARZONY-PREZENT-Bomb-Cosmetics/259
http://bombowamydlarnia.pl/pl/p/Maslana-kuleczka-do-kapieli-OWOCOWY-DESER-Bomb-Cosmetics/287
http://bombowamydlarnia.pl/pl/p/Maslana-muffinka-na-6-kapieli-KWIAT-POMARANCZY-I-JASMIN-Bomb-Cosmetics/87
http://bombowamydlarnia.pl/pl/p/Deser-kakaowy-na-4-kapiele-SWIETA-PACHNACE-PIERNIKIEM-Bomb-Cosmetics/283
http://bombowamydlarnia.pl/
http://bombowamydlarnia.pl/
https://web.facebook.com/Bombowa-Mydlarnia-1094907460520778/
http://bombowamydlarnia.pl/




MAMISIO 
Wyjątkowe misiaki dla najmłodszych i nie tylko. 

OPIS:
Każdy z naszych misi, króli, lal czy baranków jest niepowtarzalny, kochany i stworzony specjalnie  
dla wyjątkowego nowego właściciela. Daj się przytulić...

Odwiedź nas: 
www.mamisio.pl

- Wesołych Świąt -

http://mamisio.pl/
http://mamisio.pl/
http://mamisio.pl/


http://www.pika.com.pl/


http://www.pika.com.pl/
https://web.facebook.com/PIKAbizuteria/




MALARIA
Zmaluję Ci prezent :) 

Jeśli masz konkretny motyw - pięknie! Jeśli tylko mglisty pomysł - zrobimy  
z tego konkret :) Ręcznie malowane kubki, obrazy, torby, ubrania i trampki. 

OPiS:
1. Obraz jest malowany farbami akrylowymi na kanwie, wykończenia wykonane są warstwą werniksu. 
2. Torba - tekstylia ozdobiona farbkami do tkanin, zaprasowana. 
3. T-shirt - Batman-Gotham-Joker 
4. Kubki malowane są farbami do ceramiki, wypiekane w piecu. Malowidła odporne na mycie ręczne. 

Odwiedź nas: 
www.web.facebook.com/malaria.art

- Wesołych Świąt -

1. 2.

3. 4.

https://web.facebook.com/malaria.art/
https://web.facebook.com/malaria.art/




LUPOMI
produkty godzące gusta i potrzeby rodziców oraz dzieci, projektowane  

i produkowane w Polsce w myśl idei „slow”. Istotą produktów są: 
design, funkcjonalność i jakość. Zapraszamy do świata Lupomi

OPIS:
1. domek różowy 2. maxi kredtki 3. pojemnik XXL pingwin 4. poduszka słodka babeczka 
5. pojemnik midi

Odwiedź nas:
www.lupomi.com

- Wesołych Świąt -

4.

1. 2.

3. 5.

https://lupomi.com/pl/p/Domek-rozowy/49
https://lupomi.com/pl/p/Maxi-kredka-blekitna/47
https://lupomi.com/pl/p/Pojemnik-XXL-Pingwin/54
https://lupomi.com/
https://lupomi.com/
https://lupomi.com/
https://lupomi.com/pl/p/Maxi-kredka-czerwona/44
https://lupomi.com/pl/p/Poduszka-Slodka-Babeczka/38
https://lupomi.com/pl/c/Pojemniki-na-zabawki/17
https://lupomi.com/pl/p/Maxi-kredka-zielona/46


ABY ŚWIęTA BYŁY PEŁNE 
PIęKNA I CIEPŁA



Prezentujemy oryginalne dodatki do dekoracji domu, produkty, które będą cieszyć oko 
Wasze i Waszych gości. Pokazujemy rzeczy idealne na oryginalne i niebanalne prezenty. 

Wszystkie przedmioty, które są w naszej ofercie, wykonane są ręcznie. 
Każdy egzemplarz jest jedyny w swoim rodzaju. Zapraszamy :-) 

OPIS:
Prezentowana przez Shire Home ceramika wykonana została przy użyciu gliny z szamotu  
Z tej gliny, po nadaniu jej odpowiedniej konsystencji, lepione są wybrane kształty. Potem pro-
dukt schnie długi czas na powietrzu. Gdy całkowicie wyschnie wkładany jest do pieca i wypa-
lany w temperaturze 1000 st. C. 
Następnie dzięki specjalnej i bardzo żmudnej technice produkt zdobiony jest kolorowymi tlenka-
mi, które później pokrywa się szkliwem. Tak przygotowany produkt znów trafia do pieca rozgrza-
nego do 1100 st. C. 
I gotowe.

Odwiedź nas: 
www.facebook.com/shirehomepolska

- Wesołych Świąt -

SHIRE HOME

http://pl.dawanda.com/product/91595883-dekoracja-cienna-z-motywem-sowy
http://pl.dawanda.com/product/88958587-ceramiczne-akwarium
http://pl.dawanda.com/product/91595507-sowa-ceramiczna
http://pl.dawanda.com/product/87048083-ceramiczna-popielniczka-z-motywem-sowy
http://pl.dawanda.com/product/88957775-ceramiczna-dekoracja-cienna-akwarium
http://pl.dawanda.com/product/87042291-ceramiczna-miska
https://www.facebook.com/shirehomepolska/
https://www.facebook.com/shirehomepolska/
https://www.facebook.com/shirehomepolska/




Wyjątkowe ręcznie wykonane Tildy, Misie, Kotki, Królisie i inne piękności. Wy-
myśl swą przyjaciółkę lub przyjaciela, a ja je dla Ciebie wyczaruję :-)

OPIS:
Jeśli tutaj drogi gościu,nie ma nic do wzięcia.
Pooglądaj com stworzyła, porobiłam zdjęcia.
A jeśli coś bardzo serce Twe urzeka,
moja skrzynka e-mailowa już na Ciebie czeka.

Odwiedź nas: 
www.facebook.pl/blog.tildy
www.blog.tildy.pl - Wesołych Świąt -

TILDSZYCIE - RĘKODZIEŁO BERNADETY

www.facebook.pl/blog.tildy%0D
www.blog.tildy.pl
https://web.facebook.com/blog.tildy
www.blog.tildy.pl


ŻYCZYMY 
PREZENTóW 

Od SERCA

- Wesołych Świąt -


