
Náramky



katalogové číslo 000068

Ketlované náramky

Černobílý ketlovaný náramek

Náramek vyrobený z černých a průhledných korálků na "stříbrném" řetízku . Náramek je zakončen
"stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náramku dle Vašeho přání.

 



katalogové číslo 000120

Ketlované náramky

Duhový náramek

Náramek vyrobený ze "stříbrného" řetízku a barevných zlomků.
Délka náramku je 17 cm. Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.

 



katalogové číslo 000084

Ketlované náramky

Fialovočerný ketlovaný náramek

Náramek je  vyrobený  ze  "stříbrných"  kroužků,  světle  fialových lucerniček  z  mačkaného skla  o
velikosti 8 mm a z černých ohňovek o velikosti 8 mm. Délka náramku je 17 cm. Náramek je zakončen
"stříbrným" zapínáním na karabinku. Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.

  



katalogové číslo 000070

Ketlované náramky

Fialovostříbrný náramek z kuliček

Ketlovaný náramek z fialových a stříbrných skleněných korálků s efektem metalizových žilek na
povrchu a se "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Průměr korálku je 10 mm. Náramek je zakončen
zapínáním na karabinku. Délka náramku je 18 cm. Na přání mohu délku náramku upravit.

 



katalogové číslo 000019

Ketlované náramky

Fialový náramek z kuliček

Ketlovaný náramek z fialových skleněných korálků s efektem metalizových žilek na povrchu a se
"stříbrnými" kaplíky, průměr korálku 10 mm, zakončen zapínáním na karabinku. Délka náramku je
17 cm.
Na přání mohu délku náramku upravit.

  



katalogové číslo 000057

Ketlované náramky

Ketlovaný červený náramek na řetízku

Náramek vyrobený z různých červených korálků - rokajl, lucerničky, mačkané korálky různých tvarů
(-kostička, oválek, kulička) na "stříbrném" řetízku . Náramek je zakončen "stříbrným" zapínáním na
karabinku. Délka náramku dle Vašeho přání.

  



katalogové číslo 000018

Ketlované náramky

Modrý náramek z kuliček

Ketlovaný náramek z modrých skleněných korálků s efektem metalizových žilek na povrchu a se
"stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky, průměr korálku 10 mm, zakončen zapínáním na karabinku.
Délka náramku je 18 cm.
Na přání mohu délku náramku upravit.



katalogové číslo 000080

Náramky na lanku

Náramek na lanku ze zelených zlomků

Náramek je vyrobený ze světle a tmavě zelených zlomků, které jsou propletené na "zlatém" lanku.
Náramek je zakončen "zlatým" zapínáním na karabinku. Délka náramku je 19 cm. Na přání možno
prodloužit zakončovacím "zlatým" řetízkem.

  



katalogové číslo 000087

Náramky na lanku

Náramek na lanku ze zlomků

Náramek je vyrobený z fialových (Amethyst)  a bílých (Opalit)  zlomků, které jsou propletené na
"stříbrném" lanku. Náramek je zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náramku je 20
cm. Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.

  



katalogové číslo 000072

Náramky na paměťovém drátku

Bíločerný náramek na paměťovém drátku

Náramek z černého a bílého rokajlu, který je navlečený na "stříbrném" paměťovém drátku, který je
zapletený do copánku. Díky paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé ruce.

  



katalogové číslo 000071

Náramky na paměťovém drátku

Černý náramek na paměťovém drátku

Náramek je vyroben z černého rokajlu a "stříbrného" paměťového drátku, který je zapletený do
copánku. Díky paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé ruce.

 



katalogové číslo 000025

Náramky na paměťovém drátku

Červený náramek z kuliček a zlomků

Náramek na paměťovém drátku z červených skleněných korálků s efektem metalizových žilek na
povrchu a "stříbrnými" kaplíky a  z červenooranžovobílých skleněných zlomků (karneol). Průměr
korálku je 10 mm. Průměr náramku je 7 cm. Díky paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé
ruce.

  



katalogové číslo 000026

Náramky na paměťovém drátku

Fialovobílý náramek na paměťovém
drátku

Pěti řadý náramek z fialového a bílého rokajlu na "stříbrném" paměťovém drátku. Průměr náramku je
5,5 cm.

 



katalogové číslo 000023

Náramky na paměťovém drátku

Modrý náramek z kuliček a zlomků

Náramek na paměťovém drátku z modrých skleněných korálků s efektem metalizových žilek na
povrchu a z modrých skleněných zlomků. Průměr korálku je 10 mm. Průměr náramku je 6 cm. Díky
paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé ruce.

  



katalogové číslo 000022

Náramky na paměťovém drátku

Růžovofialový náramek z kuliček a
zlomků

Náramek na paměťovém drátku z růžovofialových skleněných korálků s efektem metalizových žilek
na povrchu a "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky a  ze světle růžových skleněných zlomků. Průměr
korálku je 10 mm. Průměr náramku je 7 cm. Díky paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé
ruce.

  



katalogové číslo 000024

Náramky na paměťovém drátku

Zelený náramek z kuliček a zlomků

Náramek na paměťovém drátku ze zelených skleněných korálků s efektem metalizových žilek na
povrchu a "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky a  ze zelených skleněných zlomků. Průměr korálku je
10 mm. Průměr náramku je 7 cm. Díky paměťovému drátku se náramek přizpůsobí každé ruce.

  



katalogové číslo 000021

Náramky na pružence

Fialový náramek s kuličkami na pružence

Náramek z fialových skleněných korálků s efektem metalizových žilek na povrchu a fialového rokajlu
na pružence.  Průměr korálku je 10 mm. Průměr náramku je 6 cm ale díky pružence se může
natáhnout.



katalogové číslo 000020

Náramky na pružence

Zelený náramek s kuličkami na pružence

Náramek ze zelených skleněných korálků s efektem metalizových žilek na povrchu a zeleného rokajlu
na pružence. Průměr korálku je 10 mm. Průměr náramku je 6 cm, ale díky pružence se může
natáhnout.

 



katalogové číslo 000029

Šité náramky

Fialovobílozlatý šitý náramek

Šitý náramek z fialových lucerniček z mačkaného skla o velikosti 6 mm a z perleťového a zlatého
rokajlu na vlasci. Délka náramku je 19 cm. Náramek je zakončen "zlatým" zapínáním na karabinku.
Na přání možno prodloužit zakončovacím "zlatým" řetízkem.



katalogové číslo 000082

Šité náramky

Fialovobílý šitý náramek

Šitý náramek z bílých a tmavě fialových lucerniček z mačkaného skla o velikosti 6 mm a z fialového
rokajlu  na  vlasci.  Délka  náramku  je  16  cm.  Náramek  je  zakončen  "stříbrným"  zapínáním  na
karabinku.
Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.

 



katalogové číslo 000028

Šité náramky

Fialový šitý náramek

Šitý náramek ze světle fialových a tmavě fialových lucerniček z mačkaného skla o velikosti 6 mm a z
fialového rokajlu na vlasci. Délka náramku je 20 cm. Náramek je zakončen "stříbrným" zapínáním na
karabinku.
Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.



katalogové číslo 000027

Šité náramky

Modrobílý šitý náramek

Šitý náramek ze světle modrých lucerniček z mačkaného skla o velikosti 6 mm, z čirých kuliček o
velikosti  7 mm a z  bílého a modrého rokajlu.  Délka náramku je 15 cm. Náramek je zakončen
"stříbrným" zapínáním na karabinku.
Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.



ceník
kat.č. název cena

Ketlované náramky
000068 Černobílý ketlovaný náramek ............................................. 100 Kč
000120 Duhový náramek ................................................................. 85 Kč
000084 Fialovočerný ketlovaný náramek ........................................ 59 Kč
000070 Fialovostříbrný náramek z kuliček ..................................... 100 Kč
000019 Fialový náramek z kuliček .................................................. 85 Kč
000057 Ketlovaný červený náramek na řetízku .............................. 100 Kč
000018 Modrý náramek z kuliček ................................................... 100 Kč

Náramky na lanku
000080 Náramek na lanku ze zelených zlomků .............................. 75 Kč
000087 Náramek na lanku ze zlomků ............................................. 80 Kč

Náramky na paměťovém drátku
000072 Bíločerný náramek na paměťovém drátku .......................... 150 Kč
000071 Černý náramek na paměťovém drátku ............................... 150 Kč
000025 Červený náramek z kuliček a zlomků ................................. 110 Kč
000026 Fialovobílý náramek na paměťovém drátku ....................... 50 Kč
000023 Modrý náramek z kuliček a zlomků .................................... 90 Kč
000022 Růžovofialový náramek z kuliček a zlomků ........................ 110 Kč
000024 Zelený náramek z kuliček a zlomků  ................................... 110 Kč

Náramky na pružence
000021 Fialový náramek s kuličkami na pružence  ......................... 50 Kč
000020 Zelený náramek s kuličkami na pružence .......................... 50 Kč

Šité náramky
000029 Fialovobílozlatý šitý náramek ............................................. 105 Kč
000082 Fialovobílý šitý náramek ..................................................... 100 Kč
000028 Fialový šitý náramek  .......................................................... 110 Kč
000027 Modrobílý šitý náramek ...................................................... 85 Kč

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



www.bizuteriejanis.cz

Jana Mayerová
IČ: 75535068
Břežany 137

341 01 Břežany
tel.: +420 732 312 144
info@bizuteriejanis.cz

mailto:info@bizuteriejanis.cz

