
Náhrdelníky



katalogové číslo 000121

Ketlované náhrdelníky

Červený ketlovaný náhrdelník

Náhrdelník je vytvořený z červených zlomků, červených mačkaných korálků a "zlatých" ketlovacích
jehel. Náhrdelník je zakončen "zlatým" zapínáním na karabinku. Délka náhrdelníku je 45 cm. Na
přání možno prodloužit zakončovacím "zlatým" řetízkem.

  



katalogové číslo 000133

Náhrdelníky na lanku

Kytička z ohňovek a sluníček na lanku

Kytička je vyrobená z modrých ohňovek, průhledných sluníček a stříbrného rokajlu. Velikost kytičky
je 2,5 cm. Kytička je připevněna na bílém lanku. Náhrdelník je zakončen "stříbrným" zapínáním na
karabinku. Délka náhrdelníku je 50 cm.

 



katalogové číslo 000049

Náhrdelníky na lanku

Modrobílý náhrdelník ze zlomků na lanku

Náhrdelník  z  modrých a  čirých skleněných zlomků na propleteném bílém lanku.  Náhrdelník  je
zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náhrdelníku je 52 cm. 

 



katalogové číslo 000051

Náhrdelníky na lanku

Náhrdelník s červenými kamínky na
lanku

Náhrdelník se třemi červenými kamínky na černém lanku. Náhrdelník je zakončen černým zapínáním
na karabinku. Délka náhrdelníku je 46 cm.

  



katalogové číslo 000123

Náhrdelníky na lanku

Náhrdelník z voskovaných perliček na
lanku

Náhrdelník z voskovaných bordových a krémových perliček na bílém lanku. Velikost perliček je 4 a 6
mm. Náhrdelník je zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náhrdelníku je 50 cm. 

 



katalogové číslo 000103

Náhrdelníky na řetízku

Černý náhrdelník s modrými kamínky

Náhrdelník z černého řetízku s modrým průhledným kamínkem (velikost kamínku je 1 cm) a modrými
ohňovkami na černých řetízcích. Délka náhrdelníku je 50 cm.

 



katalogové číslo 000101

Náhrdelníky na řetízku

Dlouhý náhrdelník s červenými kuličkami

Náhrdelník ze "stříbrného" řetízku s červenými skleněnými korálky s efektem metalizových žilek na
povrchu a se "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Velikost korálku je 1 cm.  Délka náhrdelníku je
112 cm.

  



katalogové číslo 000124

Náhrdelníky na řetízku

Dlouhý náhrdelník s fialovými a
stříbrnými kuličkami

Náhrdelník  ze  "stříbrného"  řetízku  se  "stříbrnými"  a  fialovými  skleněnými  korálky  s  efektem
metalizových žilek na povrchu a se "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Velikost korálku je 1 cm. 
Délka náhrdelníku je 112 cm.

 



katalogové číslo 000045

Náhrdelníky na řetízku

Dlouhý náhrdelník s modrými kuličkami

Náhrdelník ze "stříbrného" řetízku s modrými skleněnými korálky s efektem metalizových žilek na
povrchu a se "stříbrnými" kroužky ve tvaru kytičky. Velikost korálku je 1 cm.  Délka náhrdelníku je
112 cm.

  



katalogové číslo 000107

Náhrdelníky na řetízku

Dlouhý náhrdelník se stříbrnými
kuličkami

Náhrdelník ze "stříbrného" řetízku se "stříbrnými" skleněnými korálky s efektem metalizových žilek
na povrchu a se "stříbrnými" kaplíky ve tvaru kytičky. Velikost korálku je 1 cm.  Délka náhrdelníku je
116 cm.

 



katalogové číslo 000048

Náhrdelníky na řetízku

Fialový donutek na řetízku

Donutek vyrobený ze světle a tmavě fialových lucerniček na černém řetízku. Náhrdelník je zakončen
černým zapínáním na karabinku. Velikost donutku je 5 cm. Délka řetízku je 45,5 cm.

 



katalogové číslo 000108

Náhrdelníky na řetízku

Modrý donutek na řetízku

Donutek vyrobený ze světle  modrých lucerniček a  průhledných korálků na "stříbrném" řetízku.
Náhrdelník je zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Velikost donutku je 5 cm. Délka řetízku
je 45,5 cm.

   



katalogové číslo 000105

Náhrdelníky na řetízku

Náhrdelník s bordovými perličkami

Náhrdelník ze "stříbrného" řetízku s bordovými voskovanými perličkami (velikost perliček 4, 6 a 8
mm). Délka náhrdelníku je 52 cm.

 



katalogové číslo 000047

Náhrdelníky na řetízku

Náhrdelník s červenými korálky

Náhrdelník ze "zlatého" řetízku s placatými červenými korálky.  Náhrdelník je zakončen "zlatým"
zapínáním na karabinku. Velikost korálku je 1,5 cm. Délka řetízku je 42 cm.

  



katalogové číslo 000046

Náhrdelníky na řetízku

Náhrdelník s červenými ohňovkami

Náhrdelník ze "zlatého" řetízku a z červených ohňovek. Náhrdelník je zakončen "zlatým" zapínáním
na karabinku. Velikost ohňovky je 6 mm. Délka řetízku je 49 cm.

  



katalogové číslo 000122

Šité náhrdelníky

Černobílý náhrdelník

Náhrdelník je vyroben z černého a bílého rokajlu a bílé perličky o velikosti 8 mm. Přívěšek na
náhrdelníku je šitý. Náhrdelník je zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náhrdelníku
je 45 cm. Na přání možno prodloužit zakončovacím "stříbrným" řetízkem.

   



ceník
kat.č. název cena

Ketlované náhrdelníky
000121 Červený ketlovaný náhrdelník ............................................ 145 Kč

Náhrdelníky na lanku
000133 Kytička z ohňovek a sluníček na lanku ............................... 135 Kč
000049 Modrobílý náhrdelník ze zlomků na lanku ......................... 100 Kč
000051 Náhrdelník s červenými kamínky na lanku ........................ 80 Kč
000123 Náhrdelník z voskovaných perliček na lanku ..................... 155 Kč

Náhrdelníky na řetízku
000103 Černý náhrdelník s modrými kamínky ................................ 140 Kč
000101 Dlouhý náhrdelník s červenými kuličkami .......................... 150 Kč
000124 Dlouhý náhrdelník s fialovými a stříbrnými kuličkami ....... 150 Kč
000045 Dlouhý náhrdelník s modrými kuličkami ............................ 150 Kč
000107 Dlouhý náhrdelník se stříbrnými kuličkami ........................ 140 Kč
000048 Fialový donutek na řetízku ................................................. 120 Kč
000108 Modrý donutek na řetízku .................................................. 120 Kč
000105 Náhrdelník s bordovými perličkami ................................... 135 Kč
000047 Náhrdelník s červenými korálky ......................................... 110 Kč
000046 Náhrdelník s červenými ohňovkami ................................... 105 Kč

Šité náhrdelníky
000122 Černobílý náhrdelník .......................................................... 155 Kč

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