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Info 
 

Decoratieve kwaliteitskaarsen in leuke kleuren 
Deze prachtige kaarsen zijn een echte eyecatcher in ieder interieur. Ze bestaan in 

verschillende kleuren en modellen: 

- Strakke blokkaarsen 

- Ronde kaarsen 

- Wave kaarsen 

Ze worden volledig met de hand gegoten en zijn daardoor van uitstekende kwaliteit. 

Gepersonaliseerde kaarsen 
De kaarsen kunnen door ons gepersonaliseerd worden door middel van gekleurde 

vinylstickers of met de hand gegraveerd worden. 

Zo kan je kaarsen laten personaliseren voor: 

- Doop 

- Huwelijk 

- meter en peter geschenk 

- meter en peter vragen 

- onthaalmoeder 

- jubileum 

- verjaardag 

- pensioen 

- beterschap 

- .... 
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Wat is het verschil tussen belettering en gravure? 

Graveren van kaarsen 

 

Bij het graveren van kaarsen wordt de tekst er in gegraveerd. De tekst ligt dus dieper en 
wordt ingekleurd. Je kan kiezen tussen witte, grijze en zwarte gravure. 

De prijs wordt berekend per regel die gegraveerd moet worden. Lettertypes met veel krullen 
zijn niet mogelijk bij veel tekst of lange regels. Maximum 3 regels. 

Tekeningen zijn niet mogelijk bij gravure. 

Belettering van kaarsen 

 

Bij belettering wordt de tekst op de kaars aangebracht met vinylsticker. Je kan kiezen uit 21 
kleuren belettering. 

Op de kaars kan ook een tekening geplaatst worden. Wanneer je een tekening kiest is vaak de 
hoeveelheid tekst beperkter. 
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Keuze van tekening 

 

Hierbij een overzicht van de tekeningen die gekozen kunnen worden. 
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Keuze van lettertype 
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Artisanale kaarsen  

Kaars Louis 0 kleur 

 

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 10 cm 

Prijs: €31,35 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: niet mogelijk  

 

Kaars Louis 1 kleur 

 

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 17 cm 

Prijs: €45,85 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: enkel mogelijk bij belettering 
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Kaars louis 1 wit + kleur 
 

 

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 17 cm 

Prijs: €45,85 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: enkel mogelijk bij belettering 

 

Kaars Louis 2 wit + kleur 

 

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 26 cm 

Prijs: €65,20 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: enkel mogelijk bij belettering 
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Kaars louis 2 kleur + wit 

 

Afmetingen: 9,5 x 9,5 x 26 cm 

Prijs: €65,20 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: enkel mogelijk bij belettering 

 

Kaars Lisa 2 wit + kleur 

 

Afmetingen: diam. 10 cm – hoogte 22 cm 

Prijs: €45,85 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: enkel mogelijk bij belettering 
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Blokkaars met hartinleg wit + kleur 

 

Afmetingen: 12 x 12 x 12 cm 

Prijs: €45,85 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: op witte gedeelte 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: niet mogelijk 

 

Deze kaars brandt binnenin volledig uit. Hierdoor kan er nadien een glaasje met een theelichtje ingezet worden. 
In de bovenzijde van de kaars is er in elke hoek een hartje verwerkt indien er gewerkt wordt met twee kleuren. 

 

Wave kaars wit + kleur 

  

Afmetingen: 12 x 4 x 18 cm 

Prijs: €38,60 zonder personalisatie 

Gravure / belettering: op witte gedeelte 

- Gravure: € 1,80/regel 

- Belettering: €7,00 

Tekening: niet mogelijk 
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Kubus kaarsjes 

Plexi kubussen met kaarsje 

 

 

Afmetingen: 5 x 5 x 5 cm 

Prijs: € 105 per 24 kubussen zonder personalisatie 

Gravure / belettering:  

- Gravure: € 0,95/ kubus – max van 8 letters 

- Belettering op doosje: €2,50/ kubus 

Tekening: niet mogelijk 

Besteleenheid: per 24 van hetzelfde kleur 

 

 


