
Náušnice



katalogové číslo 000116

Drátované náušnice

Černé kruhové náušnice

Drátované náušnice ve tvaru kruhu vyrobené technikou omotáváním. Náušnice jsou ze "stříbrného"
drátku, průhledného a černého rokajlu zakončené "stříbrným" afroháčkem. Délka náušnice je 4 cm.

  



katalogové číslo 000113

Drátované náušnice

Černé obdelníkové náušnice

Drátované  náušnice  ve  tvaru  obdelníku  vyrobené  technikou  omotáváním.  Náušnice  jsou  ze
"stříbrného"  drátku,  průhledného  a  černého  rokajlu  zakončené  "stříbrným"  afroháčkem.  Délka
náušnice je 4 cm.



katalogové číslo 000114

Drátované náušnice

Černobílé obdelníkové náušnice

Drátované  náušnice  ve  tvaru  obdelníku  vyrobené  technikou  omotáváním.  Náušnice  jsou  ze
"stříbrného"  drátku,  bílého,  průhledného  a  černého  rokajlu  zakončené  "stříbrným"  afroháčkem.
Délka náušnice je 4 cm.

  



katalogové číslo 000044

Drátované náušnice

Drátované náušnice se skleněnými
zlomky

Drátované náušnice ze skleněných zlomků (zelené, tyrkysové, fialové) na krouceném "stříbrném"
drátku a na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnice je 7,5 cm.

 



katalogové číslo 000058

Drátované náušnice

Modrobílé obdelníkové náušnice

Drátované  náušnice  ve  tvaru  obdelníku  vyrobené  technikou  omotáváním.  Náušnice  jsou  ze
"stříbrného"  drátku,  bílého  a  modrého  průhledného rokajlu  zakončené  "stříbrným" afroháčkem.
Délka náušnice je 4 cm.

 



katalogové číslo 000077

Drátované náušnice

Růžové obdelníkové náušnice

Drátované náušnice ve tvaru spirálky vyrobené technikou omotáváním. Náušnice jsou ze "stříbrného"
drátku, světle a tmavě růžového rokajlu zakončené "stříbrným" afroháčkem. Délka náušnice je 4 cm.

 



katalogové číslo 000093

Ketlované náušnice

Bílé ketlované náušnice

Náušnice jsou vyrobeny z bílého skleněného mačkaného oválného korálku o velikosti 15 mm a ze čtyř
průhledných ohňovek a dvou skleněných zlomků o velikostech od 3 do 5 mm. Náušnice jsou zavěšeny
na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 4,5 cm.

 



katalogové číslo 000085

Ketlované náušnice

Bílé střapaté náušnice

Náušnice jsou vyrobené z bílého rokajlu, který je navlečený na "stříbrných" ketlovacích jehlách.
Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnice je 4,5 cm.

 



katalogové číslo 000095

Ketlované náušnice

Černé ketlované náušnice

Náušnice jsou vyrobené z černého skleněného mačkaného korálku o velikosti 20 mm, ze dvou bílých
voskovaných perliček o velikosti 3 mm, ze dvou průhledných ohňovek o velikosti 4 mm a ze dvou
černých skleněných mačkaných korálků o velikosti 5 mm. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných"
afroháčcích. Délka náušnic je 5 cm.

 



katalogové číslo 000090

Ketlované náušnice

Černobílé ketlované náušnice

Náušnice jsou vyrobené z černého skleněného mačkaného korálku o velikosti 15 mm, ze dvou bílých
voskovaných perliček o velikosti 3 mm a ze dvou černých skleněných mačkaných korálků o velikosti 5
mm. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 4,5 cm.

 



katalogové číslo 000053

Ketlované náušnice

Černobílé náušnice delší

Ketlované náušnice z bílého a černého rokajlu, který je navlečen na "stříbrných" ketlovacích jehlách.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 7 cm.

 



katalogové číslo 000052

Ketlované náušnice

Černobílé náušnice kratší

Ketlované náušnice z bílého a černého rokajlu, který je navlečen na "stříbrných" ketlovacích jehlách.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 6 cm.



katalogové číslo 000117

Ketlované náušnice

Ketlované černé náušnice

Náušnice vyrobené ze "stříbrného" řetízku a průhledných a černých mačkaných korálků ve tvaru
kuličky. Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnice je 3 cm, ale po domluvě můžu
upravit.

 



katalogové číslo 000055

Ketlované náušnice

Ketlované červené náušnice

Náušnice vyrobené ze "stříbrného" řetízku a různých červených korálků - rokajl, lucerničky, mačkané
korálky různých tvarů (-kostička, oválek, kulička). Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka
náušnice je 4 cm, ale po domluvě můžu upravit.

 



katalogové číslo 000079

Ketlované náušnice

Náušnice hrozen vína

Náušnice ve tvaru hroznu vína jsou vyrobené z  tmavě a  světle  hnědých voskovaných perliček.
Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 4 cm.

 



katalogové číslo 000119

Ketlované náušnice

Tyrkysové náušnice

Ketlované náušnice z tyrkysového rokajlu, který je navlečen na "stříbrných" ketlovacích jehlách.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 6 cm.

 



katalogové číslo 000112

Kruhové náušnice

Hnědé náušnice ze zlomků

Náušnice jsou vyrobeny z  různých odstínů hnědých zlomků,  které jsou navlečeny na "stříbrné"
kreole. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 4 cm.



katalogové číslo 000110

Kruhové náušnice

Růžové náušnice se zlomky

Náušnice jsou vyrobeny z různých odstínů růžových zlomků, které jsou navlečeny na "stříbrné"
kreole. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 4 cm.

 



katalogové číslo 000111

Kruhové náušnice

Růžovošedivé náušnice ze zlomků

Náušnice jsou vyrobeny ze šedivých a světle a tmavě růžových zlomků, které jsou navlečeny na
"stříbrné" kreole. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 4 cm.



katalogové číslo 000050

Náušnice na lanku

Modrobílé náušnice ze zlomků na lanku

Náušnice ve tvaru slzy z modrých a čirých skleněných zlomků na propleteném bílém lanku. Náušnice
jsou zvěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnice je 8 cm.

 



katalogové číslo 000086

Náušnice na lanku

Náušnice ve tvaru slzy

Náušnice jsou vyrobené z bílého lanka, na kterém jsou navlečeny stříbrné voskované perličky o
velikosti 5 mm a 3 mm. Náušnice je zakončena "stříbrnou" kalotou a je zavěšena na "stříbrném"
afroháčku. Délka náušnic je 6,5 cm.

 



katalogové číslo 000134

Náušnice na lanku

Náušnice ze sluníček a ohňovek na lanku

Náušnice jsou vyrobeny z průhledných sluníček, modrých ohňovek, stříbrného rokajlu a bílého lanka.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 5 cm.



katalogové číslo 000078

Náušnice na lanku

Perličkové náušnice na lanku

Náušnice z bordových a krémových perliček na bílém lanku. Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku.
Délka náušnic je 7 cm.

 



katalogové číslo 000132

Náušnice na lanku

Perličkové náušnice na lanku
hnědokrémové

Náušnice z hnědých a krémových perliček na bílém lanku. Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku.
Délka náušnic je 7 cm.



katalogové číslo 000094

Náušnice s kuličkami

Bíločerné náušnice z voskovaných
perliček

Náušnice ze dvou voskovaných perliček a jedné voskované vroubkované perličky (černá - 5 mm,
slonová kost - 8 mm a bílá - 10 mm). Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka
náušnice je 5,5 cm.

 



katalogové číslo 000042

Náušnice s kuličkami

Černé náušnice z voskovaných perliček

Náušnice ze tří voskovaných perliček (stříbrná - 5 mm, šedá - 7 mm a černá - 10 mm) na černém
afroháčku. Délka náušnice je 6 cm.

 



katalogové číslo 000033

Náušnice s kuličkami

Červené náušnice s jednou kuličkou

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s jedním červeným skleněným korálkem s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm. Délka náušnice je
2,5 cm.

  



katalogové číslo 000032

Náušnice s kuličkami

Červené náušnice se dvěmi kuličkami

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se dvěmi červenými skleněnými korálky s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm. Délka náušnice
je 5 cm.

  



katalogové číslo 000012

Náušnice s kuličkami

Fialové náušnice s jednou kuličkou

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s jedním fialovým skleněným korálkem s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Délka náušnice je
2,5 cm.

  



katalogové číslo 000013

Náušnice s kuličkami

Fialové náušnice se dvěmi kuličkami

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se dvěmi fialovými skleněnými korálky s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm. Délka náušnice
je 5 cm.

  



katalogové číslo 000069

Náušnice s kuličkami

Fialovostříbrné náušnice se dvěmi
kuličkami

Náušnice  na  "stříbrném"  afroháčku  s  fialovým  a  stříbrným  skleněným  korálkem  s  efektem
metalizových žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm.
Délka náušnice je 5 cm.

 



katalogové číslo 000014

Náušnice s kuličkami

Modré náušnice s jednou kuličkou

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s jedním modrým skleněným korálkem s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Délka náušnic je
2,5 cm.

  



katalogové číslo 000015

Náušnice s kuličkami

Modré náušnice se dvěmi kuličkami

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se dvěmi modrými skleněnými korálky s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Délka náušnice
je 5 cm.

 



katalogové číslo 000089

Náušnice s kuličkami

Modré náušnice z voskovaných perliček

Náušnice ze dvou voskovaných perliček a jedné voskované vroubkované perličky (tyrkysová - 5 mm,
slonová kost - 8 mm a světle modrá - 10 mm). Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích.
Délka náušnice je 5 cm.

 



katalogové číslo 000030

Náušnice s kuličkami

Růžovofialové náušnice s jednou kuličkou

Náušnice  na  "stříbrném"  afroháčku  s  jedním  růžovofialovým  skleněným  korálkem  s  efektem
metalizových žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm.
Délka náušnice je 2,5 cm.

  



katalogové číslo 000031

Náušnice s kuličkami

Růžovofialové náušnice se dvěmi
kuličkami

Náušnice  na  "stříbrném"  afroháčku  se  dvěmi  růžovofialovými  skleněnými  korálky  s  efektem
metalizových žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm.
Délka náušnice je 5 cm.

  



katalogové číslo 000040

Náušnice s kuličkami

Stříbrné náušnice s jednou kuličkou

Náušnice  na  "stříbrném"  afroháčku  s  jedním  "stříbrným"  skleněným  korálkem  s  efektem
metalizových žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm.
Délka náušnice je 2,5 cm.

  



katalogové číslo 000041

Náušnice s kuličkami

Stříbrné náušnice se dvěmi kuličkami

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se dvěmi "stříbrnými" skleněnými korálky s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálků je 10 mm. Délka náušnice
je 5 cm.

  



katalogové číslo 000043

Náušnice s kuličkami

Stříbrné náušnice z voskovaných perliček

Náušnice ze tří  voskovaných perliček (šedá -  5 mm, stříbrná -  7 mm a perleťová -  10 mm) na
"stříbrném" afroháčku. Délka náušnice je 5 cm.

 



katalogové číslo 000083

Náušnice s kuličkami

Světle fialové náušnice

Náušnice jsou vyrobeny ze světle fialových voskovaných perel a "stříbrných" ozdobných kaplíků.
Velikost perly je 12 mm. Perla je zavěšena na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnice je 3 cm.

 



katalogové číslo 000010

Náušnice s kuličkami

Zelené náušnice s jednou kuličkou

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s jedním zeleným skleněným korálkem s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Délka náušnice je
2,5 cm.

 



katalogové číslo 000009

Náušnice s kuličkami

Zelené náušnice se dvěmi kuličkami

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se dvěmi zelenými skleněnými korálky s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Délka náušnice
je 5 cm.

  



katalogové číslo 000081

Náušnice s kuličkami

Zlatohnědé náušnice z voskovaných
perliček

Náušnice ze tří voskovaných perliček (tmavě hnědá - 5 mm, světle hnědá - 7 mm a zlatá- 10 mm) na
"zlatém" afroháčku. Délka náušnice je 5 cm.

 



katalogové číslo 000067

Náušnice s řetízky

Bordové náušnice

Náušnice vyrobené z voskovaných bordových perliček, které jsou zavěšeny na "stříbrném" řetízku.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnice je 6 cm.

 



katalogové číslo 000007

Náušnice s řetízky

Fialové náušnice s černými řetízky

Náušnice na černém afroháčku s  tmavě fialovým kamínkem a fialovými ohňovkami na černých
řetízcích. Délka náušnic je 6 cm.

  



katalogové číslo 000056

Náušnice s řetízky

Fialové náušnice se stříbrnými řetízky

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s fialovým skleněným korálkem s efektem metalizových žilek na
povrchu a  fialovým rokajlem na  "stříbrných"  řetízcích.  Nejdelší  řetízek  je  zakončen "stříbrným
lístečkem. Průměr korálku je 10 mm.  Délka náušnic je 6 cm, po domluvě mohu upravit dle přání.

 



katalogové číslo 000088

Náušnice s řetízky

Fialovobílé náušnice na řetízkách

Náušnice jsou vyrobené z bílých a fialových voskovaných perliček (o velikosti 7 mm, 5 mm a 3 mm) a
ze "stříbrných" řetízků. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic je 7 cm.

 



katalogové číslo 000008

Náušnice s řetízky

Modré náušnice s černými řetízky

Náušnice na černém afroháčku s modrým průhledným kamínkem a modrými ohňovkami na černých
řetízcích. Délka náušnic je 7 cm.

  



katalogové číslo 000001

Náušnice s řetízky

Modré náušnice se stříbrnými řetízky 1

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s modrým průhledným kamínkem a modrými ohňovkami na
"stříbrných" řetízcích. Délka náušnic je 6 cm.

  



katalogové číslo 000002

Náušnice s řetízky

Modré náušnice se stříbrnými řetízky 2

Náušnice na "stříbrném" afroháčku se světle modrým průhledným kamínkem (dvouploškový korálek)
a světle modrými ohňovkami na "stříbrných" řetízcích. Délka náušnic je 6 cm.

  



katalogové číslo 000003

Náušnice s řetízky

Modrobílé náušnice se stříbrnými řetízky

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s modrobílým kamínkem a čirými ohňovkami na "stříbrných"
řetízcích. Délka náušnic je 7 cm.

  



katalogové číslo 000115

Náušnice s řetízky

Modrobílé náušnice se stříbrnými řetízky
2

Náušnice na "stříbrném" afroháčku s modrobílým kamínkem a třemi bílými perličkami (velikost 4
mm) na "stříbrných" řetízcích. Délka náušnic je 5 cm.

 



katalogové číslo 000005

Náušnice s řetízky

Zelené náušnice se zlatými řetízky 1

Náušnice  na  "zlatém"  afroháčku  se  zeleným průhledným kamínkem a  zelenými  ohňovkami  na
"zlatých" řetízcích. Délka náušnic je 6 cm.

  



katalogové číslo 000006

Náušnice s řetízky

Zelené náušnice se zlatými řetízky 2

Náušnice na "zlatém" afroháčku se zeleným skleněným korálkem s efektem metalizových žilek na
povrchu a zeleným rokajlem na "zlatých" řetízcích. Průměr korálku je 10 mm.  Délka náušnic je 6 cm.

  



katalogové číslo 000004

Náušnice s řetízky

Žluté náušnice se zlatými řetízky

Náušnice na "zlatém" afroháčku se žlutým průhledným kamínkem a žlutými ohňovkami na "zlatých"
řetízcích. Délka náušnic je 6,5 cm.

  



katalogové číslo 000118

Šité náušnice

Modrobílé kytičky

Náušnice jsou ušité ze světle modrých lucerniček a bílého rokajlu. Korálky jsou navlečeny na vlasci.
Náušnice jsou zakončeny "stříbrnými" afroháčky. Délka náušnic je 3 cm.

 



katalogové číslo 000109

Šité náušnice

Modrobílé náušnice

Náušnice vyrobené z bílého a různých odstínů modrého rokajlu navlečeného na vlasci. Náušnice jsou
zakončeny "stříbrnými" kaplíky. Náušnice jsou zavěšeny na "stříbrných" afroháčcích. Délka náušnic
je 5 cm.

 



katalogové číslo 000054

Šité náušnice

Náušnice mořský korál

Náušnice, které vypadají jako mořský korál vyrůstající z bílého korálku, jsou vyrobeny z bílého a
krémového rokajlu. Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 10 cm.

 



katalogové číslo 000011

Šité náušnice

Zelené kruhové náušnice

Náušnice  na "stříbrném" afroháčku s kuličkou šité ze světle zeleného a tmavě zeleného
rokajlu s nazelenalou průhlednou kuličkou uprostřed. Průměr kuličky je 8 mm. Průměr
náušnice je 2 cm a délka je 4,5 cm.

 



ceník
kat.č. název cena

Drátované náušnice
000116 Černé kruhové náušnice ..................................................... 100 Kč
000113 Černé obdelníkové náušnice ............................................... 85 Kč
000114 Černobílé obdelníkové náušnice ......................................... 85 Kč
000044 Drátované náušnice se skleněnými zlomky ........................ 50 Kč
000058 Modrobílé obdelníkové náušnice ........................................ 85 Kč
000077 Růžové obdelníkové náušnice ............................................. 85 Kč

Ketlované náušnice
000093 Bílé ketlované náušnice ...................................................... 65 Kč
000085 Bílé střapaté náušnice ........................................................ 45 Kč
000095 Černé ketlované náušnice  .................................................. 65 Kč
000090 Černobílé ketlované náušnice  ............................................ 60 Kč
000053 Černobílé náušnice delší  .................................................... 30 Kč
000052 Černobílé náušnice kratší ................................................... 25 Kč
000117 Ketlované černé náušnice ................................................... 55 Kč
000055 Ketlované červené náušnice ............................................... 60 Kč
000079 Náušnice hrozen vína ......................................................... 60 Kč
000119 Tyrkysové náušnice ............................................................ 30 Kč

Kruhové náušnice
000112 Hnědé náušnice ze zlomků ................................................. 65 Kč
000110 Růžové náušnice se zlomky ................................................ 65 Kč
000111 Růžovošedivé náušnice ze zlomků ...................................... 65 Kč

Náušnice na lanku
000050 Modrobílé náušnice ze zlomků na lanku ............................ 50 Kč
000086 Náušnice ve tvaru slzy ........................................................ 40 Kč
000134 Náušnice ze sluníček a ohňovek na lanku .......................... 40 Kč
000078 Perličkové náušnice na lanku ............................................. 55 Kč
000132 Perličkové náušnice na lanku hnědokrémové  .................... 55 Kč

Náušnice s kuličkami
000094 Bíločerné náušnice z voskovaných perliček  ....................... 60 Kč
000042 Černé náušnice z voskovaných perliček ............................. 45 Kč
000033 Červené náušnice s jednou kuličkou .................................. 35 Kč
000032 Červené náušnice se dvěmi kuličkami ................................ 45 Kč



000012 Fialové náušnice s jednou kuličkou .................................... 35 Kč
000013 Fialové náušnice se dvěmi kuličkami ................................. 45 Kč
000069 Fialovostříbrné náušnice se dvěmi kuličkami  .................... 45 Kč
000014 Modré náušnice s jednou kuličkou ..................................... 35 Kč
000015 Modré náušnice se dvěmi kuličkami  .................................. 45 Kč
000089 Modré náušnice z voskovaných perliček ............................ 60 Kč
000030 Růžovofialové náušnice s jednou kuličkou ......................... 35 Kč
000031 Růžovofialové náušnice se dvěmi kuličkami ....................... 45 Kč
000040 Stříbrné náušnice s jednou kuličkou .................................. 35 Kč
000041 Stříbrné náušnice se dvěmi kuličkami ................................ 45 Kč
000043 Stříbrné náušnice z voskovaných perliček ......................... 45 Kč
000083 Světle fialové náušnice ....................................................... 40 Kč
000010 Zelené náušnice s jednou kuličkou ..................................... 35 Kč
000009 Zelené náušnice se dvěmi kuličkami .................................. 45 Kč
000081 Zlatohnědé náušnice z voskovaných perliček ..................... 45 Kč

Náušnice s řetízky
000067 Bordové náušnice ............................................................... 50 Kč
000007 Fialové náušnice s černými řetízky  .................................... 60 Kč
000056 Fialové náušnice se stříbrnými řetízky ............................... 55 Kč
000088 Fialovobílé náušnice na řetízkách ...................................... 49 Kč
000008 Modré náušnice s černými řetízky  ..................................... 60 Kč
000001 Modré náušnice se stříbrnými řetízky 1 ............................. 60 Kč
000002 Modré náušnice se stříbrnými řetízky 2 ............................. 60 Kč
000003 Modrobílé náušnice se stříbrnými řetízky .......................... 60 Kč
000115 Modrobílé náušnice se stříbrnými řetízky 2 ....................... 60 Kč
000005 Zelené náušnice se zlatými řetízky 1 .................................. 60 Kč
000006 Zelené náušnice se zlatými řetízky 2 .................................. 60 Kč
000004 Žluté náušnice se zlatými řetízky ....................................... 60 Kč

Šité náušnice
000118 Modrobílé kytičky ............................................................... 60 Kč
000109 Modrobílé náušnice ............................................................ 65 Kč
000054 Náušnice mořský korál ....................................................... 60 Kč
000011 Zelené kruhové náušnice .................................................... 45 Kč

Ceny jsou platné v okamžiku stažení ceníku. Aktuální ceny naleznete v našem e-
shopu.
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