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Za dobre
prezitych

20
rokov

Do roka je ve¾a
dní, do tyzdòa
len sedem,ale 

takych ako dnes,
taky je len jeden.
Všetko najlepšie
k narodeninám.

...blahozelanie 
je blahozelanie,

ale darcek
je darcek.... 

Tvoje meno

v kalendári,

tak nech sa 

Ti všetko darí.

èe vo rak .a

šp ieel

a d ri íT

Do roka je

ve¾a dní,

do týždòa

len sedem,

ale takých 

ako dnes, 

taký je len

jeden.Všetko

najlepšie k

narodeninám.

umiestnenie, zmenšenie a ve¾kos� grafiky je ilustraèná

V�etko  
najlep�ie

k
narodeninám

V�etko  
najlep�ie

k
meninám 

Koòak 40 % liehovina -NAPOLEON 0,5 l Art. 5000.00

Pre po¾ovníkov Bocksbeutel 1,5 l a 0,75 l víno

samostatná edícia GOLD-pieskované zlatené  obj. 0,5 l víno 

Art.6000-1 Art.6000-2 Art.6000-3 Art.6000-4 Art.6000-5



šampanské GOLD 0,2 l s obsahom lupienkov 23- karátového zlata  dodávané samostatne  
alebo v papierovom obale imitácia zlatej tehlièky 

potlaè na f¾aške zlatý text na želanie 

Picasso 0,1 l -medovina plnofarebná potlaè 

Art.3010-1 Art.3010-2 Art.3010-3 Art.3010-4

Art.3010-5 Art.3010-6 Art.3010-7



Kto v srdci žije 

nikdy 

neumiera 

A za všetko, za všetko ïakujem.
Za lásku, aká bola,
za život, aký bol... 

V rukách Tvojich je môj èas.

Kto žil v srdciach tých
ktorých opustil, ten nezomrel.

Len pre Vás som žil a pracoval,
Vám som rozdal srdce svoje.

Oèiam si odišla,
v srdciach si zostala ...

Spi ticho tichúèko,
dnes dosnívala si života  sen
a cestou bolesti odišla si tam,
kde je mier a láska len.

.....Len jeden div je väèší ako more a tým je nebo,
               len jeden div je väèší než nebo a tým je ¾udská duša....

Príde deò - raz sa tu stretneme,
potom nás niè nerozdelí,
zostaneme navždy spolu
a radostne ži� budeme.

INRI

SPOMÍNAME

Možnos� potlaèi� rôzne texty
potlaè aj na svietniky
Potlaè aj fotografie v plnej farbe 
svieèky dodávane od jedného kusa 
samostatne balené  

Pre pohrebné služby a predajne 


