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את הקטלוג שלפניכם יצרנו, כדי שתוכלו כבר עכשיו לצאת לדרך, 
ולבנות את החלום העיצובי של החתונה שלכם.

שזרנו לכם מפרט שישתלב בצורה הרמונית בשפה האסתטית של היקב,
ויוכל למצות מהמקום את מלוא פוטנציאל היופי שלו.

בקטלוג נציע לכם חבילות מומלצות, וגם אופציה להרכיב חבילה בעצמכם אם תעדיפו.
תוכלו למצוא כאן תמונות השראה, פלטות גוונים אפשריות,

רעיונות לשדרוגים של חבילות הבסיס, ומידע טכני נדרש.

כדאי לשים לב לפני שמתחילים-
את הדוגמאות לכל חבילות הבסיס שלנו שזרנו לכם בפלטת גוונים נקיה וקלאסית.

זה כדי שיהיה לכם קל לדמיין את העיצוב בכל פלטת גוונים.

בכל עמוד תוכלו למצוא שילובי צבעים מומלצים בלחיצה על הכפתור -  
ובשיחה שנקיים, נוכל להסתכל יחד על דוגמאות לפלטות צבעים שונות,

ונרכיב את פלטת הצבעים המדויקת עבורכם.



וקצת עליי-
נעים מאוד. אני רוני.

פלוריסטית, 
יוצרת בפרחים, ובשבע השנים האחרונות גם בעלת עסק לעיצוב אירועים.

אני אוהבת פרחים ואנשים, לא משנה באיזה סדר,
ולכן עיצוב אירועים גורם לי להרגיש בבית.

אני אוהבת לשזור כמעט בכל סגנון )אבל החולשה שלי היא שזירה בשילוב 
של אלמנטים בוטניים מעניינים(, ומחפשת בעבודות שלי את הנקודה שבה 

עיצוב הופך לאמנות. 
מחכה כבר להגשים לכם חלומות.

Ⓒעדי פסדר



אתכם ברגעי הקסם-

עיצוב חופה וכיסא כלה



יקב  
 3,300 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 1.5 מטר
וכן עיצוב בדים לבחירתכם, 

שזירה על ידיות כיסא הכלה / מיקס דקורציה ופרחים ומיובשים מצידי הכיסא.

אפשרות א
שזירת 1.5 מטר

שזירה על ידיות 
כסא כלה

אפשרות ב
שזירת 1.5 מטר



יקב קלאסי
 4,575 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 2.5 מטר,
וכן עיצוב בדים לבחירתכם.

שזירה שופעת על כיסא הכלה/ מיקס דקורציה, סלים ואלמנטים שזורים סביב הכיסא

אפשרות א
שזירת 2.5 מטר

אפשרות ב
שזירת 2.5 מטר

שזירה על ידיות 
כסא כלה



יקב פרימיום
 5,500 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 4 מטר ,
וכן עיצוב בדים לבחירתכם, ועיצוב גב חופה.

שזירה שופעת על כיסא הכלה / מיקס דקורציה, סלים ואלמנטים שזורים סביב הכיסא

אפשרות א
שזירת 4 מטר

אפשרות ב
שזירת 4 מטר

שזירה על ידיות 
כסא כלה



לאירוע עטוף ביופי

עיצוב חופה, 
כיסא כלה, ושולחנות

הסיבה שאתם רואים טווח של מחירים ולא מחיר בודד, 

הוא מכיוון שמספר השולחנות משתנה מחתונה לחתונה



בוהו בקטנה
 5,300 שח- 7,300 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 1.5 מטר
מיקס דקורציה בסגנון בוהו מצידי הכיסא.

סידור פרחים בסגנון בוהו, על בסיס כותנה, פמפס, ופרחים מיובשים, בכלי חרס מעוצב.

שזירת 
בוהו



חגיגת אהבה כפרית
 7,800 שח- 9,350 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 2.5 מטר
שזירה שופעת על כיסא הכלה/ מיקס דקורציה, 

סלים ואלמנטים שזורים סביב הכיסא
שולחנות מעוצבים במיקס כלי זכוכית בגבהים שונים.

הבקבוקונים יכולים להיות גם שקופים אם תעדיפו

brendo photographer Ⓒ



חגיגה בוטנית
 9,300 שח- 14,300 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 2.5 מטר 
שזירה שופעת על כיסא הכלה, או מיקס דקורציה, 

סלים ואלמנטים שזורים סביב הכיסא.
עיצוב שולחנות משולב. מיקס כלי זכוכית שזורים בשילוב עם שזירות גן שופעות בכלי מעוצב.

Ⓒעדי פסדר



חלום טוסקני
11,400 שח- 18,400 שח

חבילה זו משלימה באופן ישיר את הקו העיצובי של יקב פסגות, 
ושולחת אתכם לערב של אווירה קסומה מעולם אחר.

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 4 מטר, פלוס בדים פלוס גב חופה
שזירה שופעת על כיסא הכלה, או מיקס דקורציה, סלים ואלמנטים שזורים סביב הכיסא

שזירות גן שופעות בכלי מעוצב, בשילוב תאורת נרות.



חתונת גן קסום
  15,200 שח- 23,650 שח

שזירת פרחים על החופה בהיקף של 4 מטר, עיצוב בדים לבחירתכם, וכן עיצוב לגב החופה
קשת פרחים גבוהה שזורה מאחורי כיסא הכלה, או שזירת קשת פרחים על גבי הגזיבו.

עיצוב פרחים משולב לשולחנות.
שילוב בין שזירות גן שופעות בכלי מעוצב לבין מרכזים שזורים לגובה )גובה 80-100 סמ(, 

שילוב תאורת נרות.

Ⓒהלל פלג

Ⓒהלל פלג
Ⓒהלל פלג



עמדת כניסה
 660 ש"ח

עמדה הכוללת שלט ברוכים הבאים שזור, 
2 סידורי פרחים על קונסטרוקציית ארגזים, 

2 סלי ירק, ודקורציה משלימה

עיצוב קבלת פנים
700 ש"ח

עמדה הכוללת סידור פרחים לשולחן המארחת, 
שזירות עדינות לשולחנות ברחבת קבלת הפנים 

ולעמדות הבופה

השדרוגים שלנו

שביל חופה 
800 ש"ח

12 זרי פרחים תואמים לעיצוב החופה, 
קשורים בסרט לצידי הכיסאות

 בשביל המוביל לחופה

זר כלה
350 ש"ח 

זר יד קשור, בצבע ובסגנון שזירה תואם לשפה 
העיצובית של האירוע

**שימו לב שהזר הוא באיסוף עצמי מהיקב

עמדת צילום
 2,250-4,500 ש"ח

סט צילום המבוסס 
על קונסטרוקציה שזורה בפרחים

 ומעוצב בדקורציה תואמת ומשלימה.

Ⓒהלל פלג

Ⓒמתן כץ

Ⓒמתן כץ



רוצים להרכיב בעצמכם?

חופת בסיס 1.5 מטר שזירה ---------------------------------------------------- 2,100 שח

חופת קלאסית 2.5 מטר שזירה ------------------------------------------------- 3,150 שח

חופת פרימיום  4 מטר שזירה -------------------------------------------------- 4,000 שח

כיסא כלה דגם קלאסי: שזירה על הכיסא ---------------------------------------- 1,800 שח

כיסא כלה דגם כפרי: מיקס כלים ואלמנטים שזורים לצידי הכיסא -------------------  1,650 שח

קשת פרחים לכיסא הכלה ----------------------------------------------------- 3,800 שח

מרכז שולחן בוהו  )פרחים מיובשים( ---------------------------------------------- 100 שח

מרכז שולחן עציצי תבלין -------------------------------------------------------- 90 שח 

מרכז שולחן בקבוקונים --------------------------------------------------------- 180 שח 

מרכז שולחן בכלי מעוצב, בסגנון שזירת גן-----------------------------------------  310 שח 

מרכז שולחן גבוה -------------------------------------------------------------- 600 שח



ועוד קצת השראה:

תוכלו לראות כאן סגנונות שזירה שונים ופלטות צבעים מגוונות.
כדאי מאוד להציץ באינסטגרם או בפייסבוק, 

לשם אני מעלה חתונות יפהפיות ומגוונות,
שתוכלו לשאוב מהם השראה ורעיונות.

לחצו על הקישור:



Ⓒהלל פלג

Ⓒיוסף חורי





Ⓒיוחאי סמט







מצאתם כיוון? 
יש לכם שאלות או התייעצות? 

בואו נדבר 050-4935553
שלחו לי וואטסאפ עם שמכם, תאריך האירוע, 
ציינו שאתם מתחתנים ביקב,
 ואחזור אליכם בהקדם.
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