
NABÍDKA VELIKONOČNÍCH VÝROBKŮ

Velikonoční výrobky jsou 
produktem Aranžérie, sociálního 

podniku Společnosti „E“ 



Jaro se nám blíží, a proto jsme pro Vás spolu s našimi klienty – lidmi s
epilepsií připravili nabídku velikonočních výrobků. My v Aranžérii pevně
věříme, že se některý z těchto jarně-velikonočních výrobků stane
součástí Vašeho domova či potěší jako dárek někoho z Vašich blízkých.

Zakoupením některého z našich výrobků pomůžete zlepšit postavení lidí
s epilepsií na trhu práce.

Děkujeme Vám za podporu.

Vaše Aranžérie



Velikonoční výrobky je možné objednávat do   
středy 18. března

Výrobky budou připraveny k vyzvednutí ve 
středu 1.dubna nebo ve čtvrtek 2.dubna u nás v 
Aranžérii od 8:00-19:00 hod (Liškova 3, Praha 4)

V případě dotazů či individuálních přání na 
výrobu nebo termín převzetí výrobků jsme Vám 
k dispozici na níže uvedeném kontaktu.

Kontakt: Tereza Chvalová

Email: info@aranzerie.cz 

Telefon: 737 044 332



1. Květinová mísa

Velikost: průměr 30 cm

Cena: 500,- Kč

Údržba: vhodná nízká zálivka cca 4 dny, 
trvanlivost 10-14 dní

Popis: v prostorné míse jsou mezi
březovými větvičkami vypíchány květy
chryzantémy, santini, třezalky, uprostřed
hnízdečko s vajíčky



2. Dekorace podlouhlá

Velikost: 40 x 18 cm

Cena: 440,- Kč

Údržba: bezúdržbová dekorace

Popis: v podlouhlé proutěné nádobě 
jsou použity větvičky s lišejníkem, umělé 
květy, skořápky vajíček a peříčka



3. Malý květináček s růží

Velikost: průměr 15 cm

Cena: 250,- Kč

Údržba: trvanlivost 10-14 dní, není 
nutná zálivka

Popis: v dekoraci je dominantně použita 
velká růže, dozdobena chryzantémou a 
velikonočními přízdobami



4. Mísa s hrnkovou květinou

Velikost: průměr 30 cm

Cena: 280,- Kč

Údržba: zálivka sedmikrásky cca za 3 
dny, trvanlivost cca 3 týdny

Popis: v kulaté plastové míse vložen 
květináček se sedmikráskou, doplněno 
mechem, skořápkami vajíček a 
proutěnou koulí



5. Skleněné vázičky
Velikost: 10 x 10 cm

Cena: 180,-Kč/ks,  sada tří váziček 540,- Kč

Údržba: vhodná nízká zálivka, 

trvanlivost 10-14 dní

Popis: dekoraci tvoří 3 skleněné nádoby 
naplněny aranžovací hmotou a senem, 
vypíchány zelenými lístečky a květy santini, 
chryzantémy a třezalky, doplněny 
křepelčími vajíčky



6. Dekorace vysoká

Velikost: průměr 18 cm, výška 45 cm

Cena: 380,- Kč

Údržba: vhodná mírná zálivka cca za 4 
dny, trvanlivost 14 dní

Popis: v dekoraci jsou použity květy 
ornithogalum doplněny větvičkou s 
lišejníkem, mechem, vajíčky a 
velikonočními přízdobami



7. Skleněná dekorace
Velikost: průměr 24 cm

Cena: 700,- Kč

Údržba: velmi mírná zálivka jen na 
sukulenty, po odstranění vajíček Vám 
dekorace zůstane navždy

Popis: v kulaté skleněné míse na nízké 
noze jsou v bílých kamínkách vsazeny 
sukulenty, decentně doladěno 
vyfouklými vajíčky



8. Proutěný věnec velký

Velikost: průměr 36 cm

Cena: 500,- Kč

Údržba: bezúdržbový

Popis: velký proutěný věnec šedé barvy 
dozdoben vajíčky, umělými květy, 
peříčky, vhodný k dekoraci dveří či stěny



9. Věneček na dveře hnědý

Velikost: průměr 25 cm

Cena: 320,- Kč

Údržba: bezúdržbový

Popis: proutěný věnec, zdobený sušinou 
a umělými květy



10. Věneček na dveře se živými květy

Velikost: průměr 25 cm

Cena: 360,- Kč

Údržba: v chladu vydrží 10-14 dní, v teple 
cca 1 týden. Je možné i položit na stůl

Popis: proutěný věneček v kombinaci s 
mechem a živými květy chryzantém


