Sady

katalogové číslo 000102

Sady náhrdelníků a náušnic

Černý náhrdelník a náušnice s modrými
kamínky

Sada je vyrobena z modrých průhledných kamínků (velikost kamínku je 1 cm) a modrých ohňovek na
černých řetízcích. Náhrdelník je na černém řetízku a jeho délka je 50 cm. Délka náušnic je 7 cm.

katalogové číslo 000074

Sady náhrdelníků a náušnic

Modrobílá sada ze zlomků na lanku

Náhrdelník a náušnice z modrých a čirých skleněných zlomků na propleteném bílém lanku.
Náhrdelník je zakončen "stříbrným" zapínáním na karabinku. Délka náhrdelníku je 52 cm. Náušnice
jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 8 cm.

katalogové číslo 000104

Sady náhrdelníků a náušnic

Náhrdelník a náušnice s bordovými
perličkami

Sada je vyrobena z bordových voskovaných perliček (4, 6 a 8 mm) na "stříbrných" řetízcích.
Náhrdelník je na "stříbrným" řetízku a jeho délka je 52 cm. Délka náušnic je 6 cm.

katalogové číslo 000100

Sady náhrdelníků a náušnic

Náhrdelník a náušnice z červených
kuliček

Sada je vyrobena z červených skleněných korálků (velikost korálku je 1 cm) s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrných" kroužků ve tvaru kytičky. Náhrdelník je na "stříbrném" řetízku a jeho
délka je 112 cm. Délka náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000066

Sady náhrdelníků a náušnic

Náhrdelník a náušnice z modrých kuliček

Sada je vyrobena z modrých skleněných korálků (velikost korálku je 1 cm) s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrných" kroužků ve tvaru kytičky. Náhrdelník je na "stříbrném" řetízku a jeho
délka je 112 cm. Délka náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000135

Sady náhrdelníků a náušnic

Náhrdelník a náušnice z ohňovek a
sluníček

Sada je vyrobená z modrých ohňovek, průhledných sluníček, stříbrného rokajlu a bílého lanka. Délka
náhrdelníku je 50 cm. Délka náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000106

Sady náhrdelníků a náušnic

Náhrdelník a náušnice ze stříbrných
kuliček

Sada je vyrobena ze stříbrných skleněných korálků (velikost korálku je 1 cm) s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrných" kaplíků ve tvaru kytičky. Náhrdelník je na "stříbrném" řetízku a jeho
délka je 116 cm. Délka náušnic je 2,5 cm.

katalogové číslo 000126

Sady náhrdelníků a náušnic

Sada z voskovaných perliček

Sada je vyrobena z voskovaných bordových a krémových perliček na bílém lanku. Velikost perliček je
4 a 6 mm. Délka náhrdelníku je 50 cm.
Náušnice jsou na "stříbrném" afroháčku. Délka náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000073

Sady náramků a náhrdelníků

Náhrdelník a náramek z modrých kuliček

Sada je vyrobena z modrých skleněných korálků (velikost korálku je 10 mm) s efektem metalizových
žilek na povrchu a "stříbrných" kroužků ve tvaru kytičky. Náhrdelník je na "stříbrném" řetízku a jeho
délka je 112 cm. Délka náramku je 18 cm. Na přání lze upravit délka náramku i náhrdelníku.

katalogové číslo 000076

Sady náramků a náušnic

Červená ketlovaná sada

Sada náušnic a náramku vyrobených 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. Náramek je zakončen "stříbrným"
zapínáním na karabinku. Délka náramku dle Vašeho přání.

katalogové číslo 000016

Sady náramků a náušnic

Fialová sada z kuliček

Sada náušnic na "stříbrném" afroháčku s jednou fialovou kuličkou a "stříbrnými" kaplíky a náramku z
fialových kuliček se"stříbrnými" kaplíky.

katalogové číslo 000017

Sady náramků a náušnic

Náramek a náušnice z modrých kuliček

Sada náušnic na "stříbrném" afroháčku se dvěmi modrými kuličkami a "stříbrnými" kroužky a
náramku z modrých kuliček se "stříbrnými" kroužky. Délka náramku je 18 cm a náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000125

Sady náramků, náušnic a náhrdelníků

Fialovostříbrná sada z kuliček

Sada náušnic na "stříbrném" afroháčku s fialovou a stříbrnou kuličkou a "stříbrnými" kroužky,
náramku z fialových a stříbrných kuliček se "stříbrnými" kroužky a náhrdelníku na "stříbrném"
řetízku z fialových a stříbrných kuliček a "stříbrných" kroužků. Délka náhrdelníku je 112 cm,
náramku je 18 cm a náušnic je 5 cm.

katalogové číslo 000075

Sady náramků, náušnic a náhrdelníků

Modrá sada z kuliček

Sada náušnic na "stříbrném" afroháčku se dvěmi modrými kuličkami a "stříbrnými" kroužky,
náramku z modrých kuliček se "stříbrnými" kroužky a náhrdelníku na "stříbrném" řetízku z modrých
kuliček a "stříbrných" kroužků. Délka náhrdelníku je 112 cm, náramku je 18 cm a náušnic je 5 cm.

ceník
kat.č. název

cena

Sady náhrdelníků a náušnic
000102 Černý náhrdelník a náušnice s modrými kamínky .............. 180 Kč
000074 Modrobílá sada ze zlomků na lanku ................................... 130 Kč
000104 Náhrdelník a náušnice s bordovými perličkami ................. 170 Kč
000100 Náhrdelník a náušnice z červených kuliček ....................... 165 Kč
000066 Náhrdelník a náušnice z modrých kuliček .......................... 165 Kč
000135 Náhrdelník a náušnice z ohňovek a sluníček ...................... 160 Kč
000106 Náhrdelník a náušnice ze stříbrných kuliček ..................... 150 Kč
000126 Sada z voskovaných perliček .............................................. 190 Kč

Sady náramků a náhrdelníků
000073 Náhrdelník a náramek z modrých kuliček .......................... 210 Kč

Sady náramků a náušnic
000076 Červená ketlovaná sada ...................................................... 135 Kč
000016 Fialová sada z kuliček ......................................................... 120 Kč
000017 Náramek a náušnice z modrých kuliček ............................. 125 Kč

Sady náramků, náušnic a náhrdelníků
000125 Fialovostříbrná sada z kuliček ............................................ 250 Kč
000075 Modrá sada z kuliček .......................................................... 250 Kč
Ceny jsou platné v okamžiku stažení ceníku. Aktuální ceny naleznete v našem eshopu.
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