
Ostatní



katalogové číslo 000035

Přívěšky

Červenožlutooranžový přívěšek ze zlomků

Přívěšek z červených, žlutých a oranžových skleněných zlomků na "stříbrných" kroužcích s oranžovou
šňůrkou. Délka přívěšku je 11 cm. Vhodný doplněk mobilního telefonu nebo klíčů.

 



katalogové číslo 000036

Přívěšky

Duhový přívěšek ze zlomků

Přívěšek z různobarevných skleněných zlomků na "stříbrných" kroužcích s černou šňůrkou. Délka
přívěšku je 13 cm. Vhodný doplněk mobilního telefonu nebo klíčů.



katalogové číslo 000039

Přívěšky

Fialový přívěšek s hvězdičkami

Přívěšek s fialovou kuličkou, fialovými rokajly a dvěmi "stříbrnými" hvězdičkami na "stříbrných"
řetízkách s fialovou šňůrkou. Délka přívěšku je 13 cm. Vhodný doplněk mobilních telefonů nebo klíčů.



katalogové číslo 000034

Přívěšky

Modrobílý přívěšek ze zlomků

Přívěšek z modrých a čirých skleněných zlomků na "stříbrných" kroužcích s tmavě modrou šňůrkou.
Délka přívěšku je 10 cm. Vhodný doplněk mobilního telefonu nebo klíčů.

 



katalogové číslo 000038

Přívěšky

Růžovobílý přívěšek ze zlomků

Přívěšek z růžových a čirých skleněných zlomků na "stříbrných" kroužcích s růžovou šňůrkou. Délka
přívěšku je 11,5 cm. Vhodný doplněk mobilního telefonu nebo klíčů.

 



katalogové číslo 000037

Přívěšky

Růžový přívěšek ze zlomků

Přívěšek z tmavě a světle růžových skleněných zlomků na "stříbrných" kroužcích s růžovou šňůrkou.
Délka přívěšku je 11 cm. Vhodný doplněk mobilního telefonu nebo klíčů.

 



katalogové číslo 000136

Vánoční ozdoby

Andělíček z voskových perliček

Andělíček je vyrobený z voskových perliček a rokajlu.



katalogové číslo 000060

Vánoční ozdoby

Bílé vločky

Sada 10 ks vánočních ozdob ve tvaru vločky vyrobené z bílého rokajlu. Vločka je veliká 3,5 cm.
Vločky budou v monofilovém pytlíčku.

  



katalogové číslo 000137

Vánoční ozdoby

Celofánový sáček a stužka



katalogové číslo 000063

Vánoční ozdoby

Červenozlaté vánoční ozdobičky

Sada vánočních ozdob vyrobená z červeného a zlatého rokajlu. Sada se skládá ze 16 ks o velikostech
3 cm, 4 cm, 5 cm a 6 cm.

  



katalogové číslo 000092

Vánoční ozdoby

Červenozlaté vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob vyrobená z červeného a zlatého rokajlu a skleněných tyčinek. Sada se skládá z
11 ks o velikostech 4 cm, 5 cm, 6 cm a 7 cm.

  



katalogové číslo 000099

Vánoční ozdoby

Fialovostříbrné vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob vyrobená z fialového a stříbrného rokajlu a skleněných tyčinek. Sada se skládá
z 10 ks hvězdiček a vloček různých tvarů a velikostí.

  

  



katalogové číslo 000064

Vánoční ozdoby

Hnědokrémové perličkové vánoční
ozdoby

Sada vánočních ozdob z hnědých a krémových voskovaných perliček, krémového rokajlu a zlatých
skleněných trubiček. V sadě je 10 ozdob různých tvarů - andělíček, vločky, hvězdičky, kytičky.

   



katalogové číslo 000096

Vánoční ozdoby

Hnědokrémové perličkové vánoční
ozdoby

Sada vánočních ozdob z hnědých a krémových voskovaných perliček, krémového rokajlu a zlatých
skleněných trubiček. V sadě je 10 ozdob různých tvarů - andělíček, hvězdičky, kytičky.

   



katalogové číslo 000127

Vánoční ozdoby

Malá zlatá větvička jmelí s bílými
perličkami

Vánoční jmelí je vyrobeno ze "zlatého" rokailu a dvou bílých perliček. Jednotlivé lístečky jsou přidělány na drátkách, které
jsou omotané bavlnkou. Větvička je ozdobena bordovou mašličkou. Délka větvičky je cca 10 cm.

  



katalogové číslo 000062

Vánoční ozdoby

Modrostříbrné vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob vyrobená z modrého a stříbrného rokajlu a bílých perliček. Sada se skládá ze
16 ks o velikostech 3,5 cm, 4,5 cm, 5,5 cm a 6 cm.

  



katalogové číslo 000098

Vánoční ozdoby

Modrozlaté vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob vyrobená ze zlatého a tmavě modrého rokajlu, tyčinek a voskovaných perliček.
Sada se skládá z 10 ks hvězdiček a vloček různých tvarů a velikostí.

  

  



katalogové číslo 000065

Vánoční ozdoby

Oranžovokrémové perličkové vánoční
ozdoby

Sada vánočních ozdob z oranžových a krémových voskovaných perliček, krémového rokajlu a zlatých
skleněných trubiček. V sadě je 10 ozdob různých tvarů - andělíčci, vločky, hvězdičky, kytičky.

  

 



katalogové číslo 000097

Vánoční ozdoby

Oranžovokrémové perličkové vánoční
ozdoby

Sada vánočních ozdob z oranžových a krémových voskovaných perliček, krémového rokajlu a zlatých
skleněných trubiček. V sadě je 10 ozdob různých tvarů - andělíček, vločky, hvězdičky, kytičky.

  

 



katalogové číslo 000059

Vánoční ozdoby

Růžovokrémové vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob z růžových a krémových voskovaných ohňovek. 8 ks ozdob ve tvaru kytičky o
velikosti 4,5 cm a 5,5 cm a 2 ks ozdob na čajové svíčky (včetně svíček) o velikosti 11 cm a 11,5 cm.
Ozdoby budou v saténovém pytlíčku.

  



katalogové číslo 000129

Vánoční ozdoby

Střední zlatá větvička jmelí s bílými
perličkami

Vánoční jmelí je vyrobeno ze "zlatého" rokailu a pěti bílých perliček. Jednotlivé lístečky jsou přidělány na drátkách, které
jsou omotané bavlnkou. Větvička je ozdobena oranžovou mašličkou. Délka větvičky je cca 12 cm.

  



katalogové číslo 000128

Vánoční ozdoby

Střední zlatá větvička jmelí se zlatými
perličkami

Vánoční jmelí je vyrobeno ze "zlatého" rokailu a pěti "zlatých" perliček. Jednotlivé lístečky jsou přidělány na drátkách,
které jsou omotané bavlnkou. Větvička je ozdobena oranžovou mašličkou. Délka větvičky je cca 13 cm.

  



katalogové číslo 000061

Vánoční ozdoby

Stříbrné vločky

Sada 10 ks vánočních ozdob ve tvaru vločky vyrobené ze stříbrného rokajlu. Vločka je veliká 3,5 cm.
Vločky budou v monofilovém pytlíčku.

  



katalogové číslo 000130

Vánoční ozdoby

Velké zlaté větvičky jmelí s bílými
perličkami

Tři větvičky vánočního jmelí jsou vyrobeny ze "zlatého" rokailu a bílých perliček. Jednotlivé lístečky jsou přidělány na
drátkách, které jsou omotané bavlnkou. Větvičky jsou ozdobeny bordovou mašličkou. Délka větviček je cca 22 cm.

  



katalogové číslo 000131

Vánoční ozdoby

Velké zlaté větvičky jmelí se zlatými
perličkami

Tři větvičky vánočního jmelí jsou vyrobeny ze "zlatého" rokailu a "zlatých" perliček. Jednotlivé lístečky jsou přidělány na
drátkách, které jsou omotané bavlnkou. Větvičky jsou ozdobeny zlatou mašličkou. Délka větviček je cca 22 cm.

  



katalogové číslo 000091

Vánoční ozdoby

Zlatozelené vánoční ozdoby

Sada vánočních ozdob vyrobená ze zlatého a zeleného rokajlu, tyčinek a voskovaných perliček. Sada
se skládá z 10 ks o velikostech 5 cm, 6 cm, 7 cm a 8 cm.

  



ceník
kat.č. název cena

Přívěšky
000035 Červenožlutooranžový přívěšek ze zlomků ......................... 25 Kč
000036 Duhový přívěšek ze zlomků ................................................ 25 Kč
000039 Fialový přívěšek s hvězdičkami .......................................... 29 Kč
000034 Modrobílý přívěšek ze zlomků ............................................ 25 Kč
000038 Růžovobílý přívěšek ze zlomků ........................................... 25 Kč
000037 Růžový přívěšek ze zlomků ................................................. 25 Kč

Vánoční ozdoby
000136 Andělíček z voskových perliček .......................................... 50 Kč
000060 Bílé vločky  .......................................................................... 110 Kč
000137 Celofánový sáček a stužka .................................................. 3 Kč
000063 Červenozlaté vánoční ozdobičky  ........................................ 200 Kč
000092 Červenozlaté vánoční ozdoby ............................................. 180 Kč
000099 Fialovostříbrné vánoční ozdoby .......................................... 190 Kč
000064 Hnědokrémové perličkové vánoční ozdoby ........................ 320 Kč
000096 Hnědokrémové perličkové vánoční ozdoby ........................ 300 Kč
000127 Malá zlatá větvička jmelí s bílými perličkami ..................... 45 Kč
000062 Modrostříbrné vánoční ozdoby ........................................... 200 Kč
000098 Modrozlaté vánoční ozdoby ................................................ 190 Kč
000065 Oranžovokrémové perličkové vánoční ozdoby  ................... 330 Kč
000097 Oranžovokrémové perličkové vánoční ozdoby  ................... 300 Kč
000059 Růžovokrémové vánoční ozdoby ......................................... 175 Kč
000129 Střední zlatá větvička jmelí s bílými perličkami ................. 65 Kč
000128 Střední zlatá větvička jmelí se zlatými perličkami ............. 65 Kč
000061 Stříbrné vločky ................................................................... 110 Kč
000130 Velké zlaté větvičky jmelí s bílými perličkami .................... 200 Kč
000131 Velké zlaté větvičky jmelí se zlatými perličkami ................ 200 Kč
000091 Zlatozelené vánoční ozdoby ................................................ 190 Kč

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