


O NÁS

Spoločnosť Leilla & Saul s.r.o. s 10 ročnou tradíciou ponúka komplexné zabezpečenie
svadieb a iných spoločenských udalostí. Od roku 2009 sme rozšírili ponuku a začali
organizovať firemné akcie, školenia, kurzy, workshopy, plesy či párty, usporiadali sme viac
ako 800 svadieb, 300 spoločenských akcií a získali tak množstvo skúsenosti v oblasti
organizovania eventov. Boli sme súčasťou nielen slovenských, ale aj medzinárodných
svadieb (slovensko-anglických, slovensko-írskych, slovensko-talianských a slovensko-
francúzskych). Počas dlhej histórie fungovania sme nadviazali kontakty so špičkovými
dodávateľmi, ktorých spoľahlivosť a profesionalitu sme dôkladne preverili. Disponujeme
rozsiahlym inventárom s množstvom dekorácií, ktoré prenajímame alebo predávame.
Každý priestor dokážeme dotiahnuť do dokonalosti. Výzdoba zladená do posledného
detailu podľa zadanej témy je samozrejmosťou. Spolupracujeme s renomovanými
hotelovými sieťami, reštauráciami, či penziónmi, pre ktoré vytvárame jedinečne slávnostné
výzdoby na mieru. Pokiaľ sa rozhodnete využiť naše bohaté skúsenosti, ktoré ponúkame,
sme presvedčení, že i vy budete príjemne prekvapení, ako vieme zrealizovať Vaše sny o
vlastnej svadbe. Prajeme Vám príjemné a bezstarostné prípravy na Váš svadobný deň,
krstiny, stužkové slávnosti, plesy, rauty, oslavy, narodeninové párty.



Po vzájomnej dohode Vám vytvoríme cenovú ponuku, ktorá je vždy individuálna, záleží
na mnohých faktoroch. Keďže preferujeme osobitný prístup ku klientom, u nás je
samozrejmosťou informačné stretnutie, na ktorom Vám poskytneme odborné poradenstvo
zdarma a vytvoríme Vám Váš balík na mieru. Môžete sa však inšpirovať našimi
nasledujúcimi balíčkami...

CENNÍK

• Návleky na stoličky
• Dekoračné mašle na stoličky
• Dekoračné obrusy
• Obrúsky z netkanej textílie
• Vázy, sviečky
• Cena 5,- € na osobu

Leilla Saul Easy • Návleky na stoličky
• Dekoračné mašle na stoličky
• Banketové sukne, obrusy, štóly, behúne 

na stoly....
• Látkové príp. obrúsky z netkanej 

textílie
• Svietniky, vázy
• Dekoračné prvky na stoly (sviečky, 

pierka, kamienky, lupienky .....)
• Tabuľa na zasadací poriadok
• Menu, menovky a čísla stolov

Leilla SaulLuxury



• Komplet výzdoba svadobnej sály a iných častí sály 
(vstup, foyer,exteriér...)

• Návleky na stoličky
• Dekoračné mašle na stoličky
• Štrasové ozdoby na mašle
• Banketové sukne, obrusy, štóly, behúne na stoly....
• Látkové príp.  obrúsky z netkanej textílie
• Svietniky, vázy
• Dekoračné prvky na stoly ( sviečky, pierka, kamienky, 

lupienky .....)
• Nasvietenie hlavných dekoračných aranžmánov
• Tabuľa na zasadací poriadok
• Menu, menovky a čísla stolov
• Červený koberec alebo 120m bielej dekoračnej látky
• Ohňostroj

Leilla Saul EasyLeilla Saul Standard
• Návleky na stoličky
• Dekoračné mašle na stoličky
• Banketové sukne, dekoračné obrusy, štóly, 

behúne na stoly...
• Látkové príp. obrúsky z netkanej textílie
• Svietniky, vázy
• Dekoračné prvky na stoly (sviečky, pierka, 

kamienky, lupienky ...)



CENY BALÍČKOV - jednotlivé balíčky budú nacenené na základe vzájomnej dohody.

Zvlášť účtujeme: 
• Svadobné kytice, pierko pre ženícha, kytice pre svadobné mamy a družičky
• Kvetinové aranžmány zo živých kvetov
• Celkové nasvietenie priestorov
• Realizáciu výzdoby kostola, obradnej siene...
• Prenájom čokoládovej fontány
• Svadobné pierka, venček na odčepčenie, košíčky pre družičky, vankúšik na 

prstene...
• Darčeky pre hostí

Práca koordinátora je 10 Eur/hod.
(zabezpečenie svadobného servisu)
V prípade svadby na kľúč je táto služba grátis.



SVADOBNÉ 
VÝZDOBY



Výzdoba NUDE CREAMY























Výzdoba ZLATÝ SEN





Výzdoba RUŽOVÁ ROZPRÁVKA







Výzdoba DOTYK ANJELA





Výzdoba GLAMOUR

















Výzdoba CYKLAMÉN





Výzdoba RUSTIC WEDDING







Výzdoba ROMANTIC VINTAGE 













Výzdoba GLAMOROUS 
CREAMY GOLD











Výzdoba ROSE









Výzdoba JEDNODUCHÁ KRÁSA











Výzdoba WHITE BLUE















Výzdoba JEMNÉ 
POHLADENIE













Výzdoba RUŽOVÝ BOZK




















