Poroka

LJUBEZEN • HARMONIJA • SREČA

Čestitamo!
Pred vama je najslajši odlomek vajine zgodbe.
Dan v življenju, ki ga ne bosta pozabila nikoli.
Tudi zato je prav, da je nepozabna in unikatna
tudi obdaritev tistih, ki bodo z vama preživeli ta
dan in soustvarili vajino zgodbo.

Ljubezen
Srce je simbol ljubezni in zato popolno darilo povabljenim
gostom. Vsako srce je edinstveno in nosi svojo zgodbo,
tako kot tudi vajina ljubezen.
Tradicionalni lectovi srčki narejeni posebej za vaju, so
darilo svatom, ki jim bodo narisali nasmeh na obraz in
pričarali nepozabne spomine še dolgo po čarobni poroki.

Lectova srca so narejena iz
posebnega medenega testa, ki v
več kot 250 let starih hrastovih
čebrih počiva najmanj 30 dni,
preden začnemo z izdelavo.
Tudi zato je na suhem prostoru
obstojen več kot 30 let.

BARVE

DIMENZIJE
Φ = 8,5 cm
Φ = 11 cm
Premer je izmerjen čez krake v najširšem delu srčka.

rdeča

naravna

bela

barva
vajine poroke

NABOR ŽE PRIPRAVLJENIH EMBALAŽ:

Ekskluzivna zlata embalaža

Svatom sva želela podariti nekaj posebnega, nekaj kar
bodo z veseljem odnesli domov, tako kot sva to storila
midva na eni od porok, kamor sva bila povabljena. Ponosna
sva bila na izbiro, saj toliko pohval nisva prejela še nikoli!
Tina in Peter A., Nova Gorica

Valkarton

Okvir

Pletena košarica

PO VAJINIH ŽELJAH NAREDIMO TUDI:

Darilno embalažo

Prilagodimo velikost

Sporočilo

Barvo napisa

Harmonija
Bel golobček je simbol miru, harmonije, večnosti in plodnosti.

Golobčki so narejeni iz posebnega medenega testa,
ki v več kot 250 let starih hrastovih čebrih počiva
najmanj 30 dni, preden začnemo z izdelavo. Tudi
zato je na suhem prostoru obstojen več kot 30 let.

DIMENZIJE:

BARVE

višina = 7 cm
širina = 8 cm
Dimenzije so izmerjene čez najširši in najvišji del.
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bela

barva
vajine poroke

NABOR ŽE PRIPRAVLJENIH EMBALAŽ:

Ekskluzivna zlata embalaža

Čeprav sva se na začetku kar precej obremenjevala kaj
podariti svatom in za to porabila precej časa, se je odločitev
za Pergerje izkazala za pravilno. Bili so zelo odzivni, profesionalni
in odprti za najine želje. Brez te unikatne pozornosti, najina
poroka ne bi bila popolna.
Polona in Jure Š., Velenje

Valkarton

Okvir

Pletena košarica

PO VAJINIH ŽELJAH NAREDIMO TUDI:

Darilno embalažo

Prilagodimo velikost

Sporočilo

Barvo napisa

Sreča
Skoraj je ni poroke brez objemov, smeha in solz.
Solz sreče. In tako je tudi prav. Nežni srčki v
obliki solzice bodo poskrbeli za iskrene objeme
in iskrice v očeh.

BARVE

DIMENZIJE
Φ = 7,5 cm
Φ = 9 cm
Premer je izmerjen čez krake v najširšem delu srčka.

rdeča

naravna

bela

barva
vajine poroke

Ker so vaše želje naš izziv, si štejemo v čast, če lahko ustrežemo vašim
željam tudi glede barv, oblikovanj in morebitnih novih oblik.

NABOR ŽE PRIPRAVLJENIH EMBALAŽ:

Ekskluzivna zlata embalaža

Valkarton

Okvir

Pletena košarica

Pri Pergerjevih so izpolnili vsako najino
željo in poskrbeli, da so srčki dodali piko
na i najinemu pravljičnemu dnevu.

PO VAJINIH ŽELJAH NAREDIMO TUDI:

Darilno embalažo

Prilagodimo velikost

Sporočilo

Barvo napisa

Mateja in Miha K., Ljubljana

P R E D L O G I Z A S A M O S T O J NA DA R I L A

ENERGETSKE SVEČE
Ročno izdelane energetske sveče. Posebna
oblika, ki v sebi nosi vibracijo. Vibracija, ki
razvija čisto ljubezen in mir ter blagodejno
vpliva na počutje. Napolnite prostor z
vonjem harmonije in pozitivno energijo.

Energetske sveče vsebujejo medeni
parfum, ki je družinska inovacija in
edinstven v svetu. Za en liter medenega
parfuma je potrebno kar 800 kg
prvovrstnega slovenskega medu, ki
se ga po končani izdelavi parfuma
uporabi pri drugih delovnih procesih.

SPOZNAJTE
SKRIVNOSTI
IZDELAVE

ENERGETSKA SVEČA
ZLATO SRCE - PLAVAJOČA

ENERGETSKA SVEČA ZA MIR TRIGLAV
Energetska sveča za mir Triglav, je sodobno oblikovana v
obliki treh krogel, ki predstavljajo ponos Slovenije – Triglav.

Plavajoča sveča zlato srce, s svojo obliko
dveh lingamov, ki drug proti drugemu tvorita
obliko srca, vibrira v prostor in s pozitivnimi
vibracijami oddaja eterična olja, ki so v
naravnem čebeljem vosku.

Je cenjeno protokolarno darilo, ki so ga v dar prejeli številni
predsedniki držav in ugledne osebnosti, med njimi Luciano
Pavarotti, njegova svetost Dalaj Lama ter papež Beneditk
XVI. V bivalni prostor oddaja eterična olja edinstvenega
medenega parfuma in s tem čisti bivalni prostor ter ga polni
s pozitivno energijo. Energetska sveča za mir Triglav je bila
tudi poročno darilo zakoncema Trump.

Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
mala Φ = 8,5 cm
srednja Φ = 11,5 cm
velika Φ = 22 cm, teža: 1500 g
Možnost napisa imen in datuma
mladoporočencev.

Oblikovanje: Oskar Kogoj

ENERGETSKO SRCE
Simbolizira resnico, dobroto, lepoto,
ljubezen in iskanje slehernega človeka.

ENERGETSKA SVEČA NESKONČNOST
Potopite se v sproščujoč vonj narave, ki se
dotakne vseh čutov. Občutite harmonijo telesa
in duha ter ustvarite nepozabno izkušnjo.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
mini Φ = 2,2 cm, višina = 8 cm
srednja Φ = 3,5 cm, višina = 15 cm
velika Φ = 5 cm, višina = 36 cm
Možnost napisa imen in datuma mladoporočencev.

Spiralna energija, ki kroži v obliki
spiralnega grafa, simbolizira
kundalini energijo, ki je potrebna za
samorealizacijo.
Oblikovanje: Oskar Kogoj
Dimenzije:
malo Φ = 6 cm
veliko Φ = 10 cm
Barvni različici:
zlata, srebrna
Možnost napisa imen in datuma
mladoporočencev.

Dimenzije:
mini Φ = 3 cm, višina = 8 cm
mala Φ = 4 cm, višina = 9,5 cm
srednja Φ = 5 cm, višina = 13,5 cm
velika Φ = 6,3 cm, višina = 18 cm
večja Φ = 8 cm, višina = 22 cm
Možnost napisa imen in
datuma mladoporočencev.

Naša zgodba
Dobrodošli v medenem raju, kjer so sanje naših prednikov
postale resničnost in preživele stoletja.
Kjer se najgloblje družinske skrivnosti iz roda v rod
prenašajo že devet generacij.
Kjer iz najboljših, skrbno izbranih sestavin narave z
ljubeznijo in strastjo oblikujemo najboljše izdelke iz medu in
satja že vse od leta 1757.

Z veseljem jih delimo z vami. Zato ...
Soustvarjajte nepozabne zgodbe. Vtisnite se v življenja
in spomine. Ustvarite večne, tesne vezi z edinstvenimi
pozornostmi, ki ukradejo srce.

Reference
Delčki našega medenega raja so se dotaknili
src pomembnih ljudi v kulturnem, športnem,
duhovnem in političnem življenju iz vsega sveta:
• G. Nelson Mandela

• Papež Benedikt XVI.

• G. Luciano Pavarotti

• Njegova svetost Dalaj Lama

• G. Gari Kasparov

• Njegova svetost B.S.S. Sai Baba

• G. Donald Trump z ženo Melanijo

• Gdč. Petra Majdič

• Papež Janez Pavel II.

• G. Jaka Lakovič z ženo Heleno
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