


Perusruusukkeet Perusruusukkeet
vakiokeskustalla, 2-kerrosta, 3 häntänauhaa

    halkaisija 12 cm
    nauhan pituus 25 cm
    nauhan leveys 3,8 cm
    koko pituus 33 cm
    satiininauha
    hakaneulakiinnitys (saatavana  myös suitsi-
    kiinnitys)

vakiokeskustalla, 3-kerrosta, 3 häntänauhaa

    halkaisija 15 cm
    nauhan pituus 25 cm
    nauhan leveys 3,8 cm
    koko pituus 36 cm
    satiininauha
    hakaneulakiinnitys (saatavana             
   myös suitsikiinnitys)



Bis -ruusukkeetRyhmäruusukkeet
    halkaisija 15,5 cm
    nauhan pituus 34 cm
    nauhan leveys 3,8 cm
    koko pituus 49 cm
    satiininauha
    hakaneulakiinnitys (saatavana   
    myös suitsikiinnitys)

    halkaisija 17,5 cm
    nauhan pituus 34 cm
    nauhan leveys 3,8 cm
    koko pituus 49 cm
    satiininauha
    hakaneulakiinnitys (saatavana     
    myös suitsikiinnitys)



Erikoisruusukkeet Kennelruusukkeet
C.I.B. JA C.I.E. - RUUSUKKEET 

4 kerrosta
nauhan pituus 34 cm
nauhan leveys 3,8 cm
koko pituus 49 cm
satiininauha
hakaneulakiinnitys (saatavana myös suitsikiinnitys)
    
VÄRIVAIHTOEHDOT: musta, kirsikka, punainen, pink-
ki, sininen, vihreä, pronssi, lila, purppura (magenta), 
aqua ja valkoinen

Kennelruusukkeet 
nauhassa kennelnimi tai esim.  
Secret Affair's valio (kuvassa Goldshimmer 
Champion)

VÄRIVAIHTOEHDOT: musta, kirsikka, pu-
nainen, pinkki, sininen, vihreä, pronssi, 
lila, purppura (magenta), aqua ja valkoi-
nen.
Raidallinen nauha kultaisena tai hopea-
na.



Nimikoidut 
ruusukkeet

Personoidut
ruusukkeet

C.I.B. , C.I.E. JA MVA- RUUSUK-
KEET YKSILÖLLISESTI NIMIKOI-
TUINA ESIM. KOIRASI NIMELLÄ

4 kerrosta
nauhan pituus 34 cm
nauhan leveys 3,8 cm
koko pituus 49 cm
satiininauha
hakaneulakiinnitys (saatavana 
myös suitsikiinnitys)
    
VÄRIVAIHTOEHDOT: musta, kir-
sikka, punainen, pinkki, sininen, 
vihreä, pronssi, lila, purppura 
(magenta), aqua ja valkoinen

YKSILÖLLISET SUUNNITELLUT RUU-
SUKKEET KAIKKIIN TAPAHTUMIIN. 

Erikoisnäyttelyihin , Open Showhun  
ja Match Showhun näyttävät 
ruusukkeet. 

Mysö keskiösuunnittelut. 



www.pawdium.fi

PAWDIUM  RUUSUKKEET TUOVAT TAPAHTUMALLESI 
VIIMEISTELLYN JA TYYLIKKÄÄN LOPPUSILAUKSEN.

Saat meiltä sekä perusrusukkeet että yksilöllisesti 
suunnitellut ruusukkeet, joita et näe muissa ta-
pahtumissa.

Tapahtumanimi ja -paikka on helposti saatavissa  
ruusukenauhoihin. Suunnittelmme mielellämme 
myös ruusukekeskiön tapahtuman ilmeen mukai-
sesti.

Koiranäyttelyiden ruusukkeet pakataan kehittäin 
ja toimitetaan näyttelypaikalle viimeistään näyt-
telyä edeltävänä päivänä. Ruusukkeet on pakattu 
muovilaatikoihin, jolloin ne säilyvät myös Suo-
men kesäsäässä. 

Tapahtuman jälkeen voit palauttaa käyttämättö-
mät perusruusukkeet.

KYSY TARJOUS SUUREMMISTA ERISTÄ!

RALLYTOKO

3 kerrosta
nauhan pituus 34 cm
halkaisija 17 cm
nauhan leveys 3,8 cm
koko pituus 49 cm
satiininauha
hakaneulakiinnitys (saatavana myös suitsikiinnitys)
    
Nauhassa teksti: pun - RTK1, sin - RTK2, 
oranssi - RTK3, kiivi - RTK4

Rallytoko 
ruusukkeet

http://www.pawdium.fi

