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Marie

Producent strojów komunijnych

Cennik
Zapraszamy do zapoznania się 

z najnowszą kolekcją na 



www.strojekomunijne.com

Oferujemy szeroki asortyment strojów
pierwszokomunijnych

Zapraszamy serdecznie Państwa do zapoznania się z najnowszą
kolekcją w naszym sklepie internetowym:

www.strojekomunijne.com

Znajdziecie Państwo tam zarówno propozycje z katalogu jak i 
wiele więcej modeli. Poniżej przygotowaliśmy dla Państwa 
specjalną ofertę dla grup.
 
Przy zamówieniu dla grup komunijnych (min.15

osób) 
obowiązują ceny dostępne

 w tym cenniku.

Dla chłopców w ofercie mamy komże, garnitury, koszule, spodnie,
paski i muszki. Dla dziewcząt proponujemy proste sukienki z
halkami  lub  bardziej  ozdobne  fasony  oraz  dodatki  takie  jak
bolerka, wianki, ozdoby do włosów, torebki oraz rękawiczki.

Naszą ofertę prezentujemy Państwu poprzez organizacje spotkań w
szkole lub parafii.

Spotkanie  po  złożeniu  zamówienia  organizujemy  w  wyznaczonej
lokalizacji,  gdzie  mierzymy  dzieci  osobiście,  następnie
spotykamy  się jeszcze  raz,  by  każdy  rodzic  miał możliwość
sprawdzenia stroju oraz przywieziemy stroje do odbioru.

Ten folder zawiera tylko część naszej oferty. Pełny asortyment
strojów prezentowany jest na naszym sklepie internatowym oraz
na spotkaniach, a dodatki np. wianki, rękawiczki, torebeczki,
koszule,  paski  dostępne  są do  zamówienia  podczas  spotkań w
parafii lub szkole.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą strojów w
których wasze dzieci będą czuć się naprawdę
wyjątkowo podczas tej ważnej uroczystości!



CENNIK STROJÓW

OFERTA DLA DZIEWCZYNEK

W naszej pracowni ciągle powstają nowe projekty – pełną ofertę
przywieziemy dla Państwa na prezentacje do szkoły lub parafii.

SUKIENKA KOMUNIJNA KLASYCZNA
AMANDA 320 zł
AMELIA 270 zł
ANIA 220 zł
ALICE 280 zł
BASIA 320 zł
ELIZA 280 ZŁ
EWELINA 320 zł
HANIA 280 zł
KAROLINA 350 ZŁ
KLAUDIA 280 zł
LAYLA 310 zł
LENA 300 zł
MARIKA 280 zł
MAYA 280 zł
MIKA 340 zł
NELA 320 zł
NINA 330 zł 
OLA 270 zł 
OLIVIA 300 zł
POLA 220 zł
PATRYCJA 280 zł
RITA 280 zł 
SARA 280 zł
TINA 320 zł
TOSIA 260 zł 
WERONIKA 320 zł 
ZUZA 320 zł 

SUKIENKA KOMUNIJNA KORONKOWA
MILEY 480zł
NATALIE 520zł 
NICOLA 500zł 
VIOLETTA 540zł 

Halki
HALKA DO SUKIENKI TIULOWA +30 zł



HALKA Z KOŁEM +35 zł
HALKA DO SUKIENKI Z PODWÓJNYM 
TIULEM 

+50 zł

BOLERKO
STRECHOWE S1 80zł 
STRECHOWE S2 80zł 
BOLERKO FUTERKOWE F1 120zł 

Przy sukienkach istnieje również możliwość zmiany spódnicy:
 z półklosza na koło – dopłata do sukni 50 zł
 z koła na półklosz – od ceny sukni odejmujemy 50 zł 

OFERTA DLA CHŁOPCÓW

GARNITURY
XS - N XL XXL

MODEL DAWID 350zł 380 zł 430 zł
MODEL ERYK 350zł 380 zł 430 zł
MODEL KRYSTIAN 370zł 400 zł 450 zł
SPODNIE 120zł 130 zł 150zł

KOMŻA
MODEL K01 130zł
MODEL K02 130zł
MODEL K03 130zł
MODEL K04 130zł
MODEL K05 100zł

ALBY
MODEL AL01 170zł
MODEL AL02 170zł
MODEL AL03 170zł

KOSZULE
MODEL KS01 80zł
MODEL KS02 90zł
MODEL KS03 90zł
MODEL KS04 90zł
MODEL KS05 90zł

DODATKI KOMUNIJNE

Aby dopełnić stylizacje Państwa dziecka posiadamy również szeroki
wachlarz dodatków komunijnych, prezentowanych podczas przymiarek

komunijnych:

  

 Dla dziewczynek:

WIANKI 50zł – 120 zł
RĘKAWICZKI 35 zł – 65 zł
TOREBKI 30 zł – 60 zł



DODATKI DO WŁOSÓW 30zł – 50zł
SUKIENKI NA PRZEBRANIE Od 150zł 

 Dla chłopców

PASKI 40 zł
MUSZKI  25zł – 35zł

Jak zamówić dodatki?

Podczas naszej pierwszej wizyty ze strojami u Państwa możliwe
będzie  zamówienie  dodatków  z  asortymentu  dostępnego  na
miarach. W trakcie miar można przymierzyć wianki, rękawiczki,
koszule, paski itd. 

Przy  zamówieniu  prosimy  o  wp  ł  at  ę   zadatku  na  dodatki  w  
wysoko  ś  ci 50% warto  ś  ci produktów  . Dodatki przywieziemy w dniu
odbioru  strojów.  W  sklepie  internetowym  występuje  tylko
przykładowa  część asortymentu  dodatków  –  szerszą ofertę
przedstawiamy podczas miar. 

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego
Ceny specjalne dla grup komunijnych

 znajduję w opisach produktu lub w zakładce 
GRUPY KOMUNIJNE.

www.strojekomunijne.com


