


Nabídka vánočních 
svícnů



Vánoce – to je čas klidu, míru a rodinné pohody. 

Těšíme se na čas strávený s našimi nejbližšími, 

na vánoční dobroty a krásná překvapení.

K Vánocům patří také nejrůznější dekorace, 

které sváteční náladu ještě více umocní.

V Aranžérii, kde zaměstnáváme lidi s epilepsií,

jsme pro Vás připravili nabídku svícnů, které 

rozzáří Váš domov nebo poslouží jako dárek pro 

někoho z Vašich blízkých. 

Zakoupením podpoříte projekt Aranžérie –

zaměstnávání lidí s epilepsií.

Děkujeme Vám



Objednávky přijímáme do 11.prosince 2015  

Vyzvednutí / odvoz svícnů:

- Svícny trvanlivé budou připraveny k odběru

16. a 17. prosince v Aranžérii

- Svícny s živými květy budou připraveny k odběru 

21.prosince do 12:00 hod

- dle domluvy možnost dopravy za předem   

dohodnutý poplatek

Všechny nabízené svícny rádi také vyrobíme v jiných 
barevných variantách.

Přijímáme také objednávky na individuální výrobu 
svícnů dle Vašich přání a požadavků.

Kontakt:

Tereza Chvalová

info@aranzerie.cz / mobil: 737 044 332 

mailto:info@aranzerie.cz


1. Svícen s orchideou

Popis: v nízké nádobě umístěna konická svíčka, 
vypichováno listy eucalyptu a květem orchidea, 
dozdobena hvězdičkami

Trvanlivost: cca 10 dní

Velikost: 15 cm průměr

Cena: 360,- Kč bez DPH/DPH 76,- Kč

CELKEM 436,- Kč



2. Svícen s modřínem

Popis: vyšší nádoba s dvěma konickými 
svíčkami, vypichováno květy gypsophila, 
zdobeno hvězdičkami a větvemi modřínu

Trvanlivost: cca 10 dní

Velikost: nádoba průměr 12 cm, větvičky 
přesahují do cca 30 cm

Cena: 400,- Kč bez DPH, DPH 84,- Kč,

Celkem 484,- Kč



3. Svícen bílý

Popis: vyšší bílá nádoba s dvěma konickými 
svíčkami, zdobeno hvězdou, andělskými 
vlasy, kouličkami, badyánem, hvězdičkami

Trvanlivost: bezúdrbžová, trvanlivé

Velikost: průměr 20 cm

Cena: 400,- Kč bez DPH, DPH 84,- Kč,

Celkem 484,- Kč



4. Svícen hvězda

Popis: na proutěném podkladu ve tvaru 
hvězdy umístěna svíčka koule, zdobeno 
skořicí, oříšky, badyánem, hvězdičkami, 
kouličkami

Trvanlivost: bezúdržbová, trvanlivá

Velikost: průměr 20 cm

Cena: 350,- Kč bez DPH, DPH 74,- Kč, 

Celkem 424,- Kč



5. Svícen ve skle

Popis: ve čtvercové skleněné nádobě 
umístěna svíčka válec, zdobeno květy 
gypsophila, chryzantémou, kouličkami

Trvanlivost: cca 10 dní

Velikost: 12 cm

Cena: 260,- Kč bez DPH, DPH 55,- Kč, 

Celkem 315,- Kč



6. Svícen kuličkový

Popis: na skleněném tácku je umístěna svíčka 
a dekorováno kouličkami, hvězdičkami a 
stužkou. Možno v různých barevných 
kombinací dle přání

Trvanlivost: bezúdržbový, trvanlivý

Velikost: průměr 13 cm

Cena: 380,- Kč bez DPH, 80,- Kč,

Celkem 460,- Kč



Hezké prožití vánočních svátků a 
děkujeme Vám za podporu


