The Glasshouse

Mooie relatiegeschenken en awards gemaakt van glas, kristal of plexiglas! Ook
crystal/glas 3d gravu

Onze collectie van relatiegeschenken van glas is zeer ruim en exclusief. De producten zijn vervaardigd uit hoogwaardig
glas / kristal en worden geleverd in een mooie casing.

De producten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën (zie ook linkermenu):

Custom made relatiegeschenken en awards van glas
We kunnen persoonlijke relatiegeschenken en awards van glas op maat maken conform uw specifieke wensen.

Glaskunst
De collectie glaskunst bestaat uit glasobjecten met Italiaans design. Deze kunnen dienen als relatiegeschenk,
award of interieur object.

Lasergravering in glas / kristal
Met de lasertechniek kan een afbeelding 2D of 3D in het glas gebrand worden. Zo heeft u een unieke
relatiegeschenk of award.

Klokjes van glas
We hebben een exclusieve collectie van klokwerken van glas waaronder enkele in combinatie met hout en/of
metaal.

Vazen van glas
Een exclusieve collectie glazen vazen met Italiaans design.
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Presse Papiers van (kristal) glas
De collectie bestaat uit presse papiers van kristalglas en handgemaakte glas objecten met Italiaans design.

Kantoor accessoires
We hebben diverse kantooraccessoires van glas te bieden zoals een penhouder, visitekaarthouder en
briefopener.

Objecten van acrylaat
Met dit materiaal is het mogelijk om een product of object in acrylaat te gieten. De objecten zijn in het bijzonder
geschikt voor tombstones of display materiaal.

Diverse
We hebben diverse andere objecten van glas, ideaal als relatiegeschenk, zoals een kaarshouder of flesstopper.

glas award - relatiegeschenk award - glas laser - orgineel relatiegeschenk - lasergraveren
glas 3d - 3d kristal - kristal laser - glas relatiegeschenk - on line relatiegeschenk
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