
SCANDINAVISCHE 
STIJL

N I E U W !

Kerstpakket

• Gouden kandelaar (Bloomingville)
• 2 kaarsen met gouden rendieren (By Kimmi)
• Kerstboomkaars goud groot (Rustik Lys)

Als werkgever wil je natuurlijk hét pakket 
om jouw medewerker(s) te verrassen.  

Maar waar vind je nu iets origineels? Bij IPPYS 
woondeco hebben we unieke pakketten 

samengesteld, met stijlvolle producten van veel-
al Scandinavische merken waarmee 

je absoluut een glimlach op het gezicht tovert. 

Gemakkelijk, compleet en bijzonder!

GOLDEN LIGHT € 42,-

• Dienblad met gouden handvatten (Hübsch)
• Kerstkopje zwarte sterretjes (Bloomingville)
• Kerstkopje rendier (Bloomingville)
•  Delicatesse choco/drop Original, Coffee & Passion Fruit 

(Lakrids by Bülow)
• Guirlande belletjes (Bloomingville)

STYLISCH CHRISTMAS € 85,-

• Kerstboomkaars goud groot (Rustik Lys)
• Grijs plaid met motief (Bloomingville)
• Tijdschriften vilten tas (Present Time)
•  Delicatesse choco/drop Salt Caramel, Original  

(Lakrids by Bülow)

COMFY GREY € 70,-

• Delicatesse choco/drop Passion Fruit (Lakrids by Bülow)
• Mok Nordic Sea (Broste Copenhagen)
• Theetip Nordic Sea (Broste Copenhagen)
• Kerstboomkaars klein (Rustik Lys)

CHOCOLATE TREAT  € 29,-

• Kaars met gouden opdruk (Rustik Lys)
• Houten servetringen (Bloomingville)
• Plaid grijs (Bloomingville)

CANDLE CHILL € 28,-

WWW.IPPYSWOONDECO.NL
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LIEVER EEN PAKKET OP MAAT? 
DAT KAN OOK!

Bel of mail

Kies je pakket en hoeveel je er wilt. 
Geef je bestelling uiterlijk 11 november door via

het bestelformulier en mail dit naar ons toe. 
Bellen kan ook! Dan zorgen wij dat je bestelling 

vóór 6 december is afgeleverd.

• Delicatesse choco/drop Passion Fruit (Lakrids by Bülow)
• Kerstschaaltje (Bloomingville)
• Kerstkopje zwarte sterretjes (Bloomingville)
• Kerstkopje rendier (Bloomingville)

•  Marmeren snijplank (Bloomingville)
• Kopje met gouden sterren (Bloomingville)
•  Delicatesse choco/drop Salt Caramel (Lakrids by Bülow)
•  Gouden kerstkaarsjes (By Kimmi)

• Kandelaar donker groen (Bloomingville)
•  2 dinerkaarsen met kerstpatroon (By Kimmi)
• Gouden kerstkaarsjes (By Kimmi)
• Delicatesse choco/drop Salt Caramel (Lakrids by Bülow)
•  Kopje met gouden sterren (Bloomingville)
• Guirlande belletjes (Bloomingville)

• Kerstschaaltje (Bloomingville)
• Delicatesse choco/drop Red Currant (Lakrids by Bülow)
• Kerstboomkaars groot (Rustik Lys)

•  Stompkaars met kerstprint (Rustik lys)
• 2 waxinehouders met kerstprint (Bloomingville)
• 4 kerst(boom) hangers (Bloomingville)

Goed geregeld!

Telefoon: 0320-785985   
E-mail: info@ippyswoondeco.nl

WWW.IPPYSWOONDECO.NL

GOLD LOVE  € 38,- MILD MARBLE € 45,-

BLACK & WHITE  € 17,-

CUTE COMBO € 23,-WINTER SNACK € 29,-

NB de kleur van de kaarsen kan soms variëren

IPPYS


