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Fasádní závěsné prvky  

 

20-051 

 

Hlava lva - reliéf 
průměr (cm): 33 
hmotnost (kg): 7 
cena s DPH (Kč):  
371,- 

20-065 

 

 
Fasádní konzola "A" 
rozměry (cm):  
výška = 15,5;   
hloubka = 7 cm 
hmotnost (kg): 1 
cena s DPH (Kč): 
206,- 

20-066 

 

 
Fasádní konzola "B" 
rozměry (cm):  
výška = 31,5;   
hloubka = 15,5 
hmotnost (kg): 4 
cena s DPH (Kč): 
383,- 

20-067 

 

 
Fasádní konzola "C" 
rozměry (cm):  
výška = 27;   
hloubka = 13 
hmotnost (kg): 5 
cena s DPH (Kč): 
512,- 

20-068 

 

 
Fasádní konzola "D" 
rozměry (cm):  
výška = 50;   
hloubka = 11 
hmotnost (kg): 6,7 
cena s DPH (Kč): 
657,- 

20-069 

 

 
 
Fasádní konzola "E" 
rozměry (cm):  19 x 24 
hmotnost (kg):  7 
cena s DPH (Kč): 
674,- 

20-070 

 

 
Fasádní konzola "F" 
rozměry (cm):  
výška = 44,  
šířka = 23,    
hloubka = 25  
hmotnost (kg): 22 
cena s DPH (Kč): 
1621,- 
 

20-081 

 

 
 
Gotický skřítek 
rozměry (cm): 39 x 30 
hmotnost (kg): 4,65 
cena s DPH (Kč): 
544,- 

20-101 

 

 
 
 
Reliéf - chrlič 
rozměry (cm): 38 x 21  
hmotnost (kg): 27  
cena s DPH (Kč): 
1458,- 

20-116 

 
 
Lev – chrlič malý 
rozměry (cm): 20 x 16 
hmotnost (kg): 2  
cena s DPH (Kč): 
322,- 
 

20-126 

 

 
 
Klepadlo – konzola  
rozměry (cm): 
výška=48, šířka=38 cm 
hmotnost (kg): 35 
cena s DPH (Kč): 
2039,- 

20-127 

 

 
 
Víno - reliéf  II 
rozměry (cm): 
výška=65, šířka=52 cm 
hmotnost (kg): 32  
cena s DPH (Kč): 
1773,- 
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20-130 

 

 
 
Podzim - reliéf 
rozměry (cm): 
výška=73, šířka=30 cm 
hmotnost (kg): 30  
cena s DPH (Kč): 
1912,- 

20-134 

 

 
 
Erb hranatý  
rozměry (cm):  
40 x 52 x 4  
hmotnost (kg): 20  
cena s DPH (Kč): 
840,- 

20-186 

 
 
Den a noc 
rozměry (cm):  
průměr=44 
hmotnost (kg): 6 
cena s DPH (Kč): 
423,- 
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Menší výrobky s hmotností do 3 kg 

20-001a 

 

Perníková chaloupka 1 
rozměry (cm):  
4x3, výška = 3,5 
hmotnost (kg): 0,03 
cena s DPH (Kč): 
68,- 

20-001b 

 

Perníková chaloupka 2 
rozměry (cm):  
4 x 3, výška = 3,5 
hmotnost (kg): 0,03 
cena s DPH (Kč): 
68,- 
 

20-004 

 

Pejsek Betynka  
rozměry (cm):  
výška = 4 
hmotnost (kg): 0,02 
cena s DPH (Kč): 
71,- 

20-010 

 

Pejsek ležící  
rozměry (cm): 11 x 6, 
výška = 3 
hmotnost (kg): 0,1 
cena s DPH (Kč): 
105,- 

20-011 

 

 
 
Andílek 
rozměry (cm): 9 x 7 
hmotnost (kg): 0,1 
cena s DPH (Kč): 
105,- 

20-012 

 
 
Andílek duo 
rozměry (cm): 12 x 10 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
155,- 

20-013 

 

Želvička Otylka 
rozměry (cm): 7 x 5, 
výška = 3 
hmotnost (kg): 0,08 
cena s DPH (Kč): 
71,- 
 

20-015 

 

Drákulův hrad  
rozměry (cm):  
výška = 22 
hmotnost (kg): 1,6 
cena s DPH (Kč): 
402,- 

20-016 

 

Pejsek Bohouš 
rozměry (cm):  
výška = 5,5 
hmotnost (kg): 0,05 
cena s DPH (Kč): 
79,- 

20-018 

 

Nástěnný závěs malý 
rozměry (cm): 38 x 23 
hmotnost (kg): 2,45 
cena s DPH (Kč): 
565,- 

20-019 

 

Faraon 
rozměry (cm): 
výška=17 
hmotnost (kg): 1,1 
cena s DPH (Kč): 
295,- 

20-020 

 

Lebka  
rozměry (cm): 8 x 7 
výška = 10 
hmotnost (kg): 0,5 
cena s DPH (Kč): 
155,- 
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20-021 

 

Antická brána II 
rozměry (cm): 17 x 3 
výška = 21 
hmotnost (kg): 1 
cena s DPH (Kč): 
348,- 

20-022 

 

Gotická brána 
rozměry (cm): 16 x 3 
výška = 18 
hmotnost (kg): 0,32 
cena s DPH (Kč): 
202,- 

20-024 

 

Košile  
rozměry (cm): 21 x 17 
hmotnost (kg): 2,75 
cena s DPH (Kč): 
397,- 

20-025 

 

Miska oválná 
rozměry (cm): 13x22 
výška=8 
hmotnost (kg): 1,1 
cena s DPH (Kč): 
294,- 

20-026 

 

Faraon II 
rozměry (cm):  
výška = 8 
hmotnost (kg): 0,38 
cena s DPH (Kč): 
152,- 

20-028 

 

Hlava psa  – reliéf 
rozměry (cm):  16 x 11 
hmotnost (kg): 0,3 
cena s DPH (Kč): 
129,- 

20-029 

 

Hlava koně – reliéf 
rozměry (cm): 16 x 11 
hmotnost (kg): 0,3 
cena s DPH (Kč): 
129,- 

20-030 

Lev 
rozměry (cm): 23 x 8, 
výška = 12 
hmotnost (kg): 1,0 
cena s DPH (Kč): 
193,- 

20-031 

 

Slůně s míčem  
rozměry (cm): 
výška = 5 
hmotnost (kg): 0,03 
cena s DPH (Kč): 
91,- 

20-032 

 

Venuše – torzo 
rozměry (cm): 
výška = 16 
hmotnost (kg): 0,3 
cena s DPH (Kč): 
165,- 

20-033 

 

Betlém 
rozměry (cm): 20 x 16 
hmotnost (kg): 1 
cena s DPH (Kč): 
257,- 

20-034 

 

Orel 
rozměry (cm): 
výška = 12 
hmotnost (kg): 0,25 
cena s DPH (Kč): 
129,- 
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20-035 

 

Sova Eliška 
rozměry (cm):  
výška = 6 
hmotnost (kg): 0,05 
cena s DPH (Kč): 
97,- 

20-036 

 

Kočička Žofie 
rozměry (cm):  
výška = 9 
hmotnost (kg): 0,08 
cena s DPH (Kč): 
101,- 

20-038 

 

 
Andílek hudebník - 
housle 
rozměry (cm):  
výška = 14 
hmotnost (kg): 0,14 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-039 

 

 
Andílek hudebník - 
trubka 
rozměry (cm):  
výška = 14 
hmotnost (kg): 0,14 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-040 

 

 
Andílek hudebník - 
kytara 
rozměry (cm):  
výška = 14 
hmotnost (kg): 0,14 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-041 

 

 
 
Andílek hudebník - 
lyra 
rozměry (cm):  
výška = 14 
hmotnost (kg): 0,14 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-042 

 

 
Andílek s rohem 
hojnosti 
rozměry (cm):  
výška = 15 
hmotnost (kg): 0,3 
cena s DPH (Kč): 
142,- 

20-043 

 

 
 
Andílek ležící  
rozměry (cm):  
výška = 15 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
142,- 

20-044 

 

 
Betlém II 
(15 – dílný) 
rozměry (cm): 35 x 23 
výška = 18 
hmotnost (kg): 3,5 
cena s DPH (Kč): 
723,- 

20-045 

 

Antický sloupek 
(iónský) 
rozměry (cm):  
výška = 21 
hmotnost (kg): 1,92 
cena s DPH (Kč):  
440,- 

20-046 

 

Výr III 
rozměry (cm):  
výška = 20 
hmotnost (kg): 1,6 
cena s DPH (Kč): 
402,- 

20-047 

 

Faraon IV – reliéf 
rozměry (cm): 19 x 13 
hmotnost (kg): 0,68 
cena s DPH (Kč): 
221,- 
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20-049 

 

Slůně 
rozměry (cm):  
výška = 7 
hmotnost (kg): 0,06 
cena s DPH (Kč): 
105,- 

20-050 

 

Medvídci 
rozměry (cm):  
výška = 5 
hmotnost (kg): 0,02 
cena s DPH (Kč): 
91,- 

20-052 

 

Popelník s reliéfy 
rozměry (cm):  
průměr = 15, výška  = 6 
hmotnost (kg): 0,7 
cena s DPH (Kč): 
270,- 

20-053 

 

Dívka s perlami 
rozměry (cm):  
výška = 25 
hmotnost (kg): 1,8 
cena s DPH (Kč): 
536,- 

20-054 

 

Pejsek sedící  
rozměry (cm):  
výška = 18 
hmotnost (kg): 1,55 
cena s DPH (Kč): 
299,- 

20-057 

 

 
 
Madona III  
rozměry (cm):  
výška = 21 
hmotnost (kg): 1,95 
cena s DPH (Kč): 
321,- 

20-058 

 

Milenci (busta) 
rozměry (cm):  
výška = 20 
hmotnost (kg): 1,0 
cena s DPH (Kč): 
347,- 

20-060 

 

Kamasutra 
rozměry (cm):  
12,5 x 13 
hmotnost (kg): 0,33 
cena s DPH (Kč):  
124,- 

20-071 

 

Bota 
rozměry (cm): 26x10 
výška = 11 
hmotnost (kg): 2,0 
cena s DPH (Kč): 
371,- 

20-072 

 

 
 
Madona stojící   
rozměry (cm):  
výška = 22 
hmotnost (kg): 0,45 
cena s DPH (Kč): 
230,- 

20-073 

 

 
Andílek hudebník - 
lyra II 
rozměry (cm):  
výška = 15 
hmotnost (kg): 0,15 
cena s DPH (Kč): 
142,- 

20-074 

 

Oslík 
rozměry (cm):  
výška = 10 
hmotnost (kg): 0,15 
cena s DPH (Kč): 
105,- 
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20-075 

 

 
 
Křtitelnice I 
rozměry (cm): 17 x 15 
hmotnost (kg): 0,55 
cena s DPH (Kč): 
282,- 

20-076 

 

Sovička - těžítko 
rozměry (cm): 
výška = 8 
hmotnost (kg): 0,25 
cena s DPH (Kč): 
105,- 

20-082 

 

Vázička s reliéfy 
rozměry (cm):  
výška =  18 
hmotnost (kg):  0,7 
cena s DPH (Kč): 
293,- 

20-083 

 

Váza s reliéfy 
rozměry (cm):  
výška = 23,5 
hmotnost (kg): 1,9 
cena s DPH (Kč): 
383,- 

20-084 

 

Sfinga (svícen) 
rozměry(cm): 19 x 11 
hmotnost (kg):  0,7 
cena s DPH (Kč): 
270,- 

20-086 

 

 
 
Dítě na kouli 
rozměry (cm): 
výška =  26 
hmotnost (kg):  2,2 
cena s DPH (Kč): 
512,- 

20-092 

 

 
 
Pejsek ležící II 
rozměry (cm):  
délka = 19, výška = 12 
hmotnost (kg):  0,7 
cena s DPH (Kč): 
270,- 

20-095 

 
 
Poslední večeře Páně 
rozměry (cm): 32 x 9, 
výška = 14 
hmotnost (kg): 2,6 
cena s DPH (Kč): 
383,- 

20-099 

 

 
 
Kobra 
rozměry (cm):  
výška =  25 
hmotnost (kg):  1,6 
cena s DPH (Kč): 
371,- 

20-102 

 

 
 
Hlava koně  II 
rozměry (cm): 
výška =  23 
hmotnost (kg):  1,45 
cena s DPH (Kč): 
487,- 

20-103 

 

 
 
Bůžek II 
rozměry (cm): 
výška =  27 
hmotnost (kg): 1,9 
cena s DPH (Kč): 
435,- 

20-105 

 

 
Trpaslík s 
harmonikou 
rozměry (cm):  
výška = 28 
hmotnost (kg):  2,65 
cena s DPH (Kč): 
327,- 
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20-106 

 

 
Trpaslík s 
krumpáčem 
rozměry (cm):  
výška =  28 
hmotnost (kg):  2,6 
cena s DPH (Kč): 
327,- 

20-111 

 

 
 
Kleopatra  (reliéf) 
rozměry (cm): 30 x 18 
hmotnost (kg):  1,15 
cena s DPH (Kč): 
245,- 

20-113 

 

 
 
Podkova I  
rozměry (cm): 21 x 19 
hmotnost (kg):  0,85 
cena s DPH (Kč): 
245,- 

20-114 

 

 
 
Podkova II 
rozměry (cm): 
průměr = 16 
hmotnost (kg):  0,5 
cena s DPH (Kč): 
212,- 

20-115 

 

 
 
Podkovička 
rozměry (cm):  
průměr  = 10 
hmotnost (kg):  0,20 
cena s DPH (Kč): 
129,- 

20-122 

 

 
 
Věstonická Venuše 
rozměry (cm): 
výška =  12 
hmotnost (kg):  0,15 
cena s DPH (Kč): 
103,- 

20-124 

 

 
 
Kuřák 
rozměry (cm):  
výška =  16 
hmotnost (kg):  0,2 
cena s DPH (Kč): 
142,- 

20-132 

 

 
 
Milenci stojící  
rozměry (cm):  
výška= 37, šířka=12 
hmotnost (kg):  2,20 
cena s DPH (Kč): 
536,- 

20-136 

 

 
 
Výr IV 
rozměry (cm):  
výška =  24 
hmotnost (kg): 2,5 
cena s DPH (Kč): 
544,- 

20-141 

 

 
 
Obrázek 
rozměry (cm):  
15 x 12 x 2 
hmotnost (kg): 0,45 
cena s DPH (Kč): 
193,- 

20-153 

 

 
 
Mostecká věž 
rozměry (cm): 
průměr = 25 
hmotnost (kg):  1,1 
cena s DPH (Kč): 
240,- 

20-154 

 

 
 
 
Erb oválný 
rozměry (cm): 29 x 35 
hmotnost (kg):  1,85 
cena s DPH (Kč): 
311,- 
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20-156 

 
 
Divoký kanec 
rozměry (cm): 23 x 3,5 
výška: 10 
hmotnost (kg):  0,45 
cena s DPH (Kč): 
193,- 

20-164 

 

 
 
Opice sedící III 
rozměry (cm): 
výška = 10 
hmotnost (kg):  0,4 
cena s DPH (Kč): 
155,- 

20-165 

 

 
Víno – reliéf II  
rozměry (cm): 
výška: 32,5 
šířka: 19 
hmotnost (kg):  2,2 
cena s DPH (Kč): 
459,- 

20-166 

 

 
 
Trpaslík s lucernou 
rozměry (cm):  
výška =  31 
hmotnost (kg):  3 
cena s DPH (Kč): 
327,- 

20-167 

 

 
 
Trpaslík s konvičkou 
rozměry (cm):  
výška =  31 
hmotnost (kg):  3 
cena s DPH (Kč): 
327,- 

20-168 

 

 
 
Trpaslík s rýčem 
rozměry (cm):  
výška =  31 
hmotnost (kg):  3 
cena s DPH (Kč): 
327,- 

20-171 

 

 
 
Lebka nejmenší  
rozměry (cm):  
výška =  4 
hmotnost (kg):  0,04 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-172 

 

 
 
Mnich s lahví 
rozměry (cm): 
výška =  10 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-173 

 

 
 
Mnich s košíkem 
rozměry (cm): 
výška =  10 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-174 

 

 
Mnich se soudkem 
ležící  
rozměry (cm): 
výška =  10 
hmotnost (kg):  0,2 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-175 

 

 
 
Mnich - jedlík 
rozměry (cm): 
výška =  10 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
117,- 

20-176 

 

 
 
Mnich se slepicemi 
rozměry (cm): 
výška =  10 
hmotnost (kg): 0,2 
cena s DPH (Kč): 
117,- 
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20-177 

 

 
 
Zrození Venuše II 
rozměry (cm): 
výška =  43 
hmotnost (kg):  2,5 
cena s DPH (Kč): 
536,- 

20-179 

 

 
 
Strýc 
rozměry (cm): 
výška =  26 
hmotnost (kg):  2,4 
cena s DPH (Kč): 
371,- 

20-180 

 

 
 
Kristus III 
rozměry (cm): 
výška =  21 
hmotnost (kg): 1,75 
cena s DPH (Kč): 
321,- 

20-181 

 

 
 
Želvy velké  
rozměry (cm): 
výška =  9,5 
hmotnost (kg):  1 
cena s DPH (Kč): 
306,- 

20-182 

 

 
 
Žába – skokan 
rozměry (cm): 
21 x 15,5, výška=12 
hmotnost (kg): 2,25 
cena s DPH (Kč): 
265,- 
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Větší výrobky s hmotností nad 3 kg 
 
 

20-017 

Nástěnný závěs velký 
rozměry (cm): 48 x 28 
hmotnost (kg): 4,8 
cena s DPH (Kč): 
711,- 

20-037 

 

 
 
Dívka s miskou 
rozměry (cm):  
výška = 60 
hmotnost (kg): 5,4 
cena s DPH (Kč): 
804,- 

20-055 

 

 
 
Dívka v kosatcích 
rozměry (cm): 53 x 21 
hmotnost (kg): 3 
cena s DPH (Kč): 
459,- 

20-056 

 

 
 
Miska - dlaně 
rozměry (cm):  
průměr = 24 
hmotnost (kg): 3,2 
cena s DPH (Kč): 
475,- 

20-087 

 

 
 
Jezevčík 
rozměry (cm): 
délka = 35, výška = 28 
hmotnost (kg):  6,7 
cena s DPH (Kč): 
777,- 

20-088 

 

 
 
Kokršpaněl II 
rozměry (cm): 
výška = 36 
hmotnost (kg):  10 
cena s DPH (Kč): 
887,- 

20-089 

 

 
 
Dívka s kyticí 
rozměry (cm): 
výška =  80 
hmotnost (kg):  15 
cena s DPH (Kč): 
1187,- 

20-090 

 

 
 
Lev s koulí 
rozměry (cm): 
výška =  35 
hmotnost (kg):  12 
cena s DPH (Kč): 
942,- 

20-091 

 

 
 
Soused 
rozměry (cm): 57 x 32 
výška = 23 
hmotnost (kg):  30 
cena s DPH (Kč): 
1458,- 

20-093 viz 20-094 

 
 
Podstavec I a/ 
rozměry (cm): 
30 x 30, výška = 26 
hmotnost (kg):  22 
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-094 

 

 
 
Koule I b/ 
rozměry (cm): 
průměr 30 
hmotnost (kg):  29 
cena s DPH (Kč): 
1045,- 

20-096 

 

 
 
Troll 
rozměry (cm): 
výška =  43  
hmotnost (kg):  34 
cena s DPH (Kč): 
1729,- 
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20-097a 

 

 
Miska 
rozměry (cm): 
průměr =  42 
výška = 11,5  
hmotnost (kg):  11,4 
cena s DPH (Kč): 
620,- 

20-104 

 

 
 
Šiška pinie 
rozměry (cm): 
výška =  50 
hmotnost (kg):  23 
cena s DPH (Kč): 
1546,- 

20-107 

 

Chrlič 
rozměry (cm): 27x25 
hmotnost (kg):  3,65 
cena s DPH (Kč): 
391,- 

20-117 

 

 
 
Venuše z Milétu III 
rozměry (cm): 
výška = 86 
hmotnost (kg):  29 
cena s DPH (Kč): 
2911,- 

20-120 

 

 
 
Řecká dívka III 
rozměry (cm): 
výška =  65 
hmotnost (kg):  6,5 
cena s DPH (Kč): 
880,- 

20-121 

 

 
 
Myslivec 
rozměry (cm): 
výška =  40 
hmotnost (kg):  7,9 
cena s DPH (Kč): 
658,- 

20-125 

 

 
Koule s podstavcem 
rozměry (cm): 
průměr =  20 
podstavec = 32 x 32 
hmotnost (kg):  30 
cena s DPH (Kč): 
1729,- 

20-133 

 

 
 
Zrození Venuše IV 
rozměry (cm): 
výška = 60 
hmotnost (kg):  6,5 
cena s DPH (Kč): 
880,- 

20-140 

 

 
 
Lebka velká  
rozměry (cm): 23 x 15, 
výška = 14 
hmotnost (kg):  3,9 
cena s DPH (Kč): 
457,- 

20-169 
 

 
Ještěr 
rozměry (cm): 
délka = 42 
výška =  9 
hmotnost (kg):  4,5 
cena s DPH (Kč): 
400,- 

20-170 

 

 
Žába na podstavci  
rozměry (cm): 
délka = 29 
výška =  17 
hmotnost (kg):  9 
cena s DPH (Kč): 
621,- 

20-178 

 

 
 
Vodník  
rozměry (cm): 
výška =  52 
hmotnost (kg):  18 
cena s DPH (Kč): 
1737,- 
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20-185 

 

 
 
Buddha sedící 
rozměry (cm): 
průměr=35, výška=14,5 
hmotnost (kg): 10,9 
cena s DPH (Kč): 
357,- 
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Květináče, zahradní koryta a vázy  
 

20-098a 

 

 
Váza kalich 
rozměry (cm):  
průměr = 42  
výška = 59 
hmotnost (kg): 43  
cena s DPH (Kč): 
1448,- 

20-109 

 

 
 
Korýtko nejmenší 
rozměry (cm): 15x40  
výška=15  
hmotnost (kg): 5 
cena s DPH (Kč): 
345,- 

20-119 

 

 
Květináč s reliéfy 
rozměry (cm):  
průměr 21  
výška = 17 
hmotnost (kg): 4,1 
cena s DPH (Kč): 
295,- 

 
20-135 

 

 
 
Oválný květináč malý 
rozměry (cm): 39 x 25  
výška =  15  
hmotnost (kg): 7  
cena s DPH (Kč): 
371,- 

20-149 

 
 
Volutový květináč 
rozměry (cm): 40 x 40  
výška =  40  
hmotnost (kg):  
cena s DPH (Kč): 
1709,- 

20-150 

 

 
Váza TEA 
rozměry (cm):  
průměr: 27  
výška =  21  
hmotnost (kg): 8  
cena s DPH (Kč): 
628,- 

20-157 

 

 
Klasická váza 
rozměry (cm):  
průměr: 48  
výška =  37  
hmotnost (kg): 34  
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-159 

 

 
Váza ANTIKA 
rozměry (cm):  
průměr: 35   
výška =  52 
hmotnost (kg): 23  
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-160 

 

 
Váza TRÉBBIA 
rozměry (cm):  
průměr: 31  
výška =  37  
hmotnost (kg): 20  
cena s DPH (Kč): 
876,- 

20-183 

 

mísa malá hladká 
rozměry (cm): 
průměr=34,5, 
výška=18 
hmotnost (kg):  11 
cena s DPH (Kč): 
628,- 

20-184 

 

váza velká hladká 
rozměry (cm): 
průměr=49,5 
výška=40 
hmotnost (kg):  37,9 
cena s DPH (Kč): 
1305,- 

20-184A 

 

mísa velká hladká 
rozměry (cm): 
průměr=49,5 
výška=26,5 
hmotnost (kg):  27 
cena s DPH (Kč): 
918,- 
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20-184B 

 

podstavec k váze velké 
hladké 
rozměry (cm): 
průměr=35, 
výška=14,5 
hmotnost (kg):  10,9 
cena s DPH (Kč): 
593,- 

84-001 

 
 

 
Květinové koryto –  
typ  K 1 
rozměry (cm):  
53,4 x 26,7 x 26,7 
hmotnost (kg): 40  
cena s DPH (Kč): 
555,- 

84-002 

 

 
 

Květinové koryto – 
typ  K 2 (podstavec je 
samostatně – viz 
objednací číslo 84-501) 
rozměry (cm):  
52,0 x 30,5 x 30,5 
hmotnost (kg): 58  
cena s DPH (Kč): 
718,- 

84-004 

 

 
 

Květinové koryto – 
typ   K 4 (podstavec je 
samostatně – viz 
objednací číslo 84-501) 
rozměry (cm):  
60,0 x 39,5 x 26,5 
hmotnost (kg): 62  
cena s DPH (Kč): 
1034,- 
 

84-006 

 

 
 

 
Květinové koryto - typ  
K 6 
rozměry (cm):  
90,0 x 39,5 x 26,5 
hmotnost (kg): 82  
cena s DPH (Kč):  
1541,- 

84-007 

 

 
 
 

 
Květinové koryto -  
typ K 7 
rozměry (cm):  
60,0 x 39,5 x 30,5 
hmotnost (kg): 73  
cena s DPH (Kč): 
1147,- 

84-008 

 

 
 

Květinové koryto -  
typ K 8 
rozměry (cm):  
52,0 x 39,5 x 30,5 
hmotnost (kg): 70  
cena s DPH (Kč): 
1031,- 

84-011 

 

 
Květináč čtvercový 
FINAL 
rozměry (cm):  
26,7 x 26,7 x 26,7 
hmotnost (kg): 27  
cena s DPH (Kč): 
348,- 

84-010 

 

 
květináč čtvercový 
IDEAL 
rozměry (cm):  
30x30, v=22 
hmotnost (kg): 24 
cena s DPH (Kč):  
309,- 

84-012 

 

 
Květináč čtvercový 
MAX 
rozměry (cm):  
34,0 x 34,0 x 27,0 
hmotnost (kg): 45  
cena s DPH (Kč): 
573,- 

84-013 

 

 
Květináč čtvercový 
HAKLÍK  
rozměry (cm):  
40 x 40 x 35,5  
hmotnost (kg): 57 
cena s DPH (Kč): 
742,- 
 

84-015 

 

 
 
 

Květináč čtvercový 
VALKOR 
rozměry (cm):  
40 x 40 x 30 
hmotnost (kg): 60 
cena s DPH (Kč): 
718,- 
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84-017 

 

 
 

Květináč čtvercový 
IDEAL-V 
rozměry (cm):  
50 x 50 x 22 
hmotnost (kg): 59  
cena s DPH (Kč): 
742,- 

84-501 

 

 
Podstavec pod koryta 
- typ „rámeček“ 
rozměry (cm):  
45,5 x 21,0 x 11,0 
hmotnost (kg): 9 
cena s DPH (Kč): 
129,- 

84-502 

 

 

 
Podstavec pod koryta 
– typ „cihla“ 
rozměry (cm):  
20,0 x 10,0 x 6,0 
hmotnost (kg): 2,4 
cena s DPH (Kč): 
36,- 

84-503 

 

 
Podstavec – typ 
„šestihran“ 
rozměry (cm):  
průměr = 18,4 
výška = 6 
hmotnost (kg): 2,6 
cena s DPH (Kč): 
36,- 

84-601 

 

 
Květinové korýtko 
malé 
rozměry (cm):  
53,4 x 22,0 x 18,0 
hmotnost (kg): 24  
cena s DPH (Kč): 
410,- 

84-603 

 

 
Květinové koryto 
DOMINANT 
rozměry (cm):  
60,0 x 30,0 x 22,0 
hmotnost (kg): 47  
cena s DPH (Kč):  
572,- 

84-604 

 

 
Květinové koryto 
OPTIMAL  
rozměry (cm):  
40 x 20 x 20  
hmotnost (kg): 22 
cena s DPH (Kč): 
339,- 

84-617 

 

 
 
 

Květinové koryto 
„TANVALD“ 
rozměry (cm):  
65 x 35 x 25  
hmotnost (kg): 56 
cena s DPH (Kč): 
900,- 
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Květinové sloupky 
 

20-085 

 

Květinový sloupek s 
reliéfy 
rozměry (cm): 26 x 26, 
výška = 39 
hmotnost (kg): 40 
cena s DPH (Kč): 
1011,- 

20-112 

 

 
 

Květinový sloupek 
hladký 
rozměry (cm): 22 x 22,  
výška = 60 
hmotnost (kg): 17 
cena s DPH (Kč): 
713,- 

20-123 

 

 
 

Květinový sloupek s 
reliéfy  II 
rozměry (cm): 
výška = 62 
hmotnost (kg): 13,6 
cena s DPH (Kč): 
870,- 

20-138 

 

 
Květinový sloupek 
PALERMO 
rozměry (cm): 
výška =  55  
hmotnost (kg): 23  
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-139 

 

 
Květinový sloupek 
MIKROS 
rozměry (cm): 
výška =  36  
hmotnost (kg): 17  
cena s DPH (Kč): 
749,- 

20-142 

 

 
Květinový sloupek 
CANELUR 
rozměry (cm): 
výška =  104  
hmotnost (kg): 32  
cena s DPH (Kč): 
1248,- 

20-143 

 

 
 

Květinový sloupek 
ROMAN 
rozměry (cm): 
výška =  60  
hmotnost (kg): 13  
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-144 

 

 
Květinový sloupek 
DANUBIO 
rozměry (cm): 
výška =  80 
hmotnost (kg): 22  
cena s DPH (Kč): 
1248,- 

20-145 

 

 
 

Květinový sloupek 
TREVI 
rozměry (cm): 
výška =  67 
hmotnost (kg): 23  
cena s DPH (Kč): 
1001,- 

20-146 

 

 
Květinový sloupek 
šestihranný  
rozměry (cm): 
výška =  80  
hmotnost (kg): 30  
cena s DPH (Kč): 
1366,- 

20-147 

 

 
Květinový sloupek 
MONZA 
rozměry (cm): 
výška =  46,5  
hmotnost (kg): 17  
cena s DPH (Kč): 
876,- 

20-148 

 

 

 

 

 
Květinový sloupek 
PROTOS 
rozměry (cm): 
výška =  28  
hmotnost (kg): 15  
cena s DPH (Kč): 
749,- 
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20-158 

 

 
Květinový sloupek 
CLODIO 
rozměry (cm):  
výška =  63 
průměr = 26 
hmotnost (kg): 30  
cena s DPH (Kč): 
1248,- 
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Japonské lampy 
 

  20-048 

 

 
Japonská lampa M1 
rozměry (cm):  
výška = 45 
hmotnost (kg): 6,3 
cena s DPH (Kč): 
1656,- 

20-059 

 

 
 
Japonská lampa M2 
rozměry (cm):  
výška = 36 
hmotnost (kg): 3,9 
cena s DPH (Kč): 
1566,- 

20-061 

 

 
 
Japonská lampa L1 
rozměry (cm):  
výška = 31 
hmotnost (kg): 3,3 
cena s DPH (Kč): 
991,- 

20-064 

 

 
 
Japonská lampa L5 
rozměry (cm):  
výška = 115 
hmotnost (kg): 84 
cena s DPH (Kč): 
4000,- 

20-077 

 

 
 
Japonská lampa H5 
rozměry (cm):  
výška = 21 
hmotnost (kg): 2,1 
cena s DPH (Kč): 
711,- 

20-062 

 

 
 
Japonská lampa L2 
rozměry (cm):  
výška = 32 
hmotnost (kg): 6,7 
cena s DPH (Kč): 
1232,- 

20-063 

 

 
 
Japonská lampa L4 
rozměry (cm):  
výška = 60 
hmotnost (kg): 37 
cena s DPH (Kč): 
2833,- 
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Fontány, kašny a zvlhčovače vzduchu 
 

20-097 

 

 
Fontána – zvlhčovač 
vzduchu 
rozměry (cm):  
průměr = 37 
hmotnost (kg): 19 
cena s DPH (Kč): 
1977,- 

20-098 

 

 
Kašna 
rozměry (cm): 
průměr = 42 
výška = 90 
hmotnost (kg): 50 
cena s DPH (Kč): 
4428,- 

 
 
 
 
 
 
 


