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� � Od� 1984� roku,� wraz� w� powstaniem�
pierwszej� świecy,� nasza� firma� kładzie�
nacisk�na�jak�najlepszą�jakość.�Nasze�świece�
produkowane� są� z� najlepszej� parafiny�
gwarantującej� najwyższą� biel� oraz� pełne�
spalanie�bez�kapania�i�dymu.�Wieloletnie�
doświadczenie� w� branży� sprawiło,� że�
opanowaliśmy� proces� produkcyjny� do�
perfekcji.� Staramy� się� sprostać� Państwa�
oczekiwaniom,� produkując� świece� na�
każdą� uroczystość,� udoskonalając� nasze�
wzory�nowymi�metodami�zdobienia�oraz�
wprowadzając� nowatorskie� rozwiązania,�
jak�na�przykład�świece�ze�światłowodem.�
Jesteśmy�otwarci� i� chętni�do�współpracy.�
Zapraszamy� do� kontaktu� i� bliższego�
poznania�naszej�oferty.

Zakład�Produkcji�i�Zdobienia�
Świec�Liturgicznych
Halina�Grzejszczak
Ul.�Fontanusa�12�F
41-819�Zabrze

Tel.�609039900

"Światłość w ciemności świeci 
     i ciemność jej nie ogarnia" 
                          J 1,5  

Panie, oświecaj całe nasze życie...



Róże

Gwiazdki

Serca

Róże/Gwiazdki/Serca:��Świeca�z�tłoczeniami�w�kształcie�
różyczek,��serc�lub�gwiazdek�wypełnionymi�naklejkami.�
Pozostałe�ozdoby,�w�zależności�od�wariantu,�to�naklejki�
pasków�i�wizerunek�Matki�Boskiej.�Świeca�-�Gwiazdki�i�
Serca�posiadają�tłoczenie�zgrubiające.

Chrzest

Nowe 
   
 płomień 
     

życie,

  nadziei



Dziewczynka            Chłopiec
           Matka Boska

Malowane

Małe

Ch 04

Małe

Gwiazdka

Malowane:� Świeca� z� okrągłą� naklejką� ręcznie�
zdobiona�wypukłymi�złotymi�wzorami.

Świece�Małe:��Świece�krótsze�od�standardowych�o�
5�cm.�Style�zgodne�ze�świecami�standardowymi.



Chrzest
Ch 01

Złote

Srebrne

Białe  Różowe Niebieskie

Złote Niebieskie Różowe

Ch 03

Ch�01:� Świeca� z� tłoczeniami� ozdobiona� srebrnymi� lub� złotymi�naklejkami� z�
wizerunkiem�Matki�Boskiej�oraz�materiałowymi�różyczkami�w�różnych�kolorach.

Ch�03:�Świeca�z�tłoczeniami�ozdobionymi�gwiazdkami�oraz�paskami�w�różnych�
kolorach.�Pod�głównym�wizerunkiem�Matki�Boskiej�znajduje�się�ozdobny�pasek�z�
małymi�materiałowymi�kwiatkami,�również�w�trzech�odcieniach.



Złote    Niebieskie   Różowe

Kalka

Kalka + 
  Gwiazdki

Ch 05

Ch�05:�Świeca�z�tłoczonymi�sercami�ozdobiona�kwiatkami�z�
perełkami.�Ozdobiona�różnokolorowymi�paskami�i�wstążką.

Kalkomania:�Świeca�z�naklejką�drukowaną�na�cienkiej�folii�
przeźroczystej.�Świeca�z�różnymi�wzorami�i�ozdobieniami.

����������������������������������������������Świece�z�naklejkami�posiadają�w�
opakowaniu�literki�do�wyklejenia�imienia�dziecka�oraz�daty



Komunia

Róże

Gwiazdki

Serca

Niech tak, 
jak blask tej świecy
płonie w Was 
światło Chrystusa

Róże/Gwiazdki/Serca:� �Świeca�z�tłoczeniami�w�kształcie�
różyczek,� �serc�lub�gwiazdek�wypełnionymi�naklejkami.�
Pozostałe�ozdoby,�w�zależności�od�wariantu�to�naklejki�
pasków�i�wizerunek�kielicha.�Świeca�-�Gwiazdki�i�Serca�
posiadają�tłoczenie�zgrubiające.



Gwiazdka

K 04

Chłopiec            Dziewczynka
           Kielich

K Mała

Świece�Małe:��Świece�krótsze�od�standardowych�o�5�cm�i�odrobinę�
cieńsze,�Style�zgodne�ze�świecami�standardowymi.�Dodatkowo�
model� podstawowy� posiada� emblemat� hostii� lub� klęczących�
dzieci,�które�czasem�kupowane�są�do�chrztu.



K 03

K 05

K 01

Kielich       Serce

K� 01/� 03/� 05:� Modele� świec� komunijnych� o� stylach�
podobnych�do�świec�do�chrztu.�Posiadają�one�ozdabiane�
tłoczenia,� a� odpowiednie�wzory� posiadają� złote� paski,�
wstążki�lub�materiałowe�różyczki

��������������������������������������������������Świece�z�naklejkami�posiadają�
w�opakowaniu�literki�do�wyklejenia�imienia�dziecka�oraz�daty



Kalka + Gwiazdki

Kalka

Kalkomania:�Świeca�z�naklejką�drukowaną�na�cienkiej�folii�
przeźroczystej.�Świeca�z�różnymi�wzorami�i�ozdobieniami.



Serca

Gwiazdki

Gwiazdki/Serca:��Świeca�z�tłoczeniami�w�kształcie�gwiazdek�lub�serc�
wypełnionymi� naklejkami.� Pozostałe� ozdoby,� w� zależności� od�
wariantu�to�naklejki�pasków�i�wizerunek�obrączek.�Świece�posiadają�
tłoczenie�zgrubiające.



  Ślub

’’Życie bez miłości 
  to czarodziejska latarnia 
    bez światła’’
           -J. W. Goethe

Stołowa

Do� oferty� ślubnej� istnieje� możliwość� zamówienia� świecy� stołowej� z�
własnym�projektem.� Po�więcej� szczegółów� zapraszamy�do� sekcji� świec�
okolicznościowych� na� końcu� tego� katalogu.� Proponujemy� zestaw� kilku�
małych�świec�na�stół�oraz�jednej�wielkiej�świecy�na�ołtarz�i�stół�młodej�pary.



’’Bóg jest światłością
   i nie ma w Nim 
    żadnej ciemności’’

 Ołtarzowe

Duża            Średnia         Mała

Komunia

Gładka



Pogrzebowa

M - symbol
Maryji

Duża           Mała



Gromnica

Mała

Duża           



 Wielkanoc

Baranek Duży

Jezus

Baranek Mały

� �W�trakcie�Świąt�Wielkanocnych�nie�może�zabraknąć�światła�
zmartwychwstałego�Chrystusa.�
� � � Świece� na� drewnianych� podstawkach� z� kamyczkami� lub�
sztuczną�trawką�ozdobione�są�figurką�umieszczoną�w�żłobieniu�
świecy.�Dodatkowo�każda�świeca�wyposażona�jest�w�światełka�
znajdujące�się�wewnątrz�świecy,�
które�oświetlają�ją�od�wewnątrz�
��naprzemiennie�w�3�kolorach�
���������������po�zapaleniu�knota.



Boże

Narodzenie

Choinka Szopka

Kolekcja 
  stała

Prezentacja�lampek�oświetlających�wnętrze�świecy�po�zapaleniu�świec.�Świece�o�
różnych�wysokościach�o�średnicy�6�cm,�8�cm�lub�10�cm



Maleńki płomień 
 nowego życia 
  rozpali cały 
   świat

� � �Gdy�na�niebo�wschodzi�pierwsza�gwiazda� i�gdy�cała�rodzina�zasiada�przy�wieczerzy�wigilijnej,�niechaj�suto�
zastawiony�stół�przyozdobi�wyjątkowa�szopka,�która�swym�blaskiem�i�płomieniem�nada�wyjątkowego�ciepła.
� � �Kolekcja�świec�jest�w�dużym�stopniu�uzależniona�od�aktualnie�dostępnych�figurek.�Poza�stałymi�
modelami�ze�żłobieniem�w�kształcie�choinki�i�szopki�z�metalowymi�figurkami�w�ofercie�pojawia�się�co�roku�kilka�
modeli�z�wyjątkową�figurką.�Dodatkowo�każda�świeca�wyposażona�jest�w�światełka�znajdujące�się�wewnątrz�świecy,�
które�oświetlają�ją�od�wewnątrz�naprzemiennie�w�3�kolorach�po�zapaleniu�knota.

Kolekcja
  2012

Kolekcja 2013



       Świece

Okolicznościowe

� � � Od� małych,� lecz� jakże� wyjątkowych� okoliczności,� po� wielkie� święta� i�
wydarzenia� z� życia� parafii,� nie� ma� nic� bardziej� wyjątkowego� niż�
spersonalizowany�projekt�świecy.�Produkowaliśmy�świece�tradycyjne�(6�lub�8�
cm�średnicy)�na�takie�okazje�jak�komunia�lub�beatyfikacja�Jana�Pawła�II,�lecz�
dużą� popularnością� cieszą� się� największe� świece� (30� cm� wysokie,� 10� cm�
średnicy)�bogato�ozdobione�w�tekst,�figurkę�lub�naklejkę�z�projektem,�z�którym�
również�jesteśmy�w�stanie�pomóc.
� � �Należy�jednak�pamiętać,�że�nasza�firma�zajmuje�się�produkcją,�a�stworzony�
projekt� na� specjalną� uroczystość� powinien� mieć� charakter� hurtowy.�



Katalog

Opakowania

Świece� do� chrztu,� komunii�
oraz� ślubu� pakowane� są� w�
prostokątne�kartonowe�pudełka�
ozdobne.�Dodatkowo�do�modeli�
świec�z�naklejkami�dołączane�są�
n a k l e j k i � z � l i t e r k am i � d o�
własnoręcznego� wyklejenia.�
Świece � dos tarczane � są � w�
paczkach�po�20�sztuk.

Św i e c e � o ł t a r z owe � o r a z�
gromniczne�owijane�są�w�folie�i�
dostarczane� w� kartonowych�
opakowaniach�zbiorczych.

Świece � s to łowe� na� Boże�
Na ro d z e n i e � i � Wi e l k a n o c�
pakowane� są� w� folie� wraz� ze�
wstążką�ozdobną�oraz�ulotką� z�
życzeniami.�Dodatkowo�do�świec�
Bożonarodzeniowych�dołączane�
jest�symboliczne�sianko.�Świece�
dostarczane� są� w� kartonowych�
opakowaniach�zbiorczych.

Świece � oko l i cznośc iowe�
pakowane� są� w� folie� wraz� ze�
wstążką�ozdobną.



 Profitki

 Taśma + 

Tiul kokardka

 Taśma + 

Tiul wstążka

Tiul cienki

Warianty:

Warianty:

Atłas

Atłas

Atłas
 Wstążka

Profitki�i�ozdoby�wykonywane�
przez�firmę�współpracującą
Firma�Ania,�Piotrków�Tryb.

tel.�603644642



 
        Tiul

Złote obszycie

        Tiul 

Srebrne obszycie

            Tiul 

Taśma kwiatki

Tiul + Atłas

Kokardka 02 
     Kwiatek

Warianty:

Kokardka 01 
    Kwiatek

Warianty:



 Wzór 03

 Wzór 02

 Wzór 01

Złota nitka

Złota nitka

Srebrna nitka

Srebrna nitka Biała nitka

Chusteczki

Występuje 
 również w 
wariantach ze 
  złotą, srebrną 
       i białą nitką



Złota nitka

Srebrna nitka

 Wzór 03 Serca 
Chrzcielnica

  Wzór 03 
Serca Gołąb

Wzór 02

Wzór 03 
Aniołki

Występuje 
 również w 
wariantach ze 
  złotą, srebrną 
i białą nitką oraz 
białym, niebieskim 
i różowym haftem


