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Velikonoční nabídka



Jaro se nám blíží, a proto jsme pro Vás spolu s našimi zaměstnanci – lidmi s epilepsií
připravili nabídku velikonočních výrobků. Budeme velice rádi, pokud se některý z těchto
jarně-velikonočních výrobků stane součástí Vašeho domova či potěší jako dárek někoho
z Vašich blízkých. Rádi také připravíme jakýkoliv výrobek dle Vašeho individuálního přání
a požadavků.

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

Děkujeme Vám za podporu.



1. Věneček hnědý

Popis: proutěný věneček na dveře, 

velikonočně a jarně přizdoben 

Velikost: 25 cm průměr

Trvanlivost: trvanlivý, bezúdržbový

Cena: 266,- Kč vč. DPH 21 %



2.   Závěs na dveře

Popis: březové proutky velikonočně a jarně ozdobeny

Velikost: podlouhlá dekorace, 60 cm dlouhá

Trvanlivost: trvanlivý, bezúdržbový

Cena: 254,- Kč vč. DPH 21 %





3.   Sesazovaná nádoba

Popis: v proutěné nádobě sesazeny hrnkové jarní

květiny, přizdobeno velikonočně větvičkami, 

skořápkami

Velikost: 30 cm dlouhá

Trvanlivost: v interiéru vydrží 2-3 týdny dle 

kvetení hrnkovek, mírná zálivka

za cca 4 dny

Cena: 387,- Kč vč. DPH 21 %





4. Vysoká váza s větvičkami

Popis: keramická vázička s jabloňovými větvičkami,

tulipány, zelení, přizdobena vajíčky a peříčky,

vázička možná v bílé a zelené variantě

Velikost: cca 40 cm

Trvanlivost: tulipány trvanlivost cca 7-10 dní, ostatní 

materiál až 20 dní, zálivka není nutná

Cena: 339,- Kč vč. DPH 21 %



5. Malá vázička s tulipány

Popis: v keramické vázičce hustě a nízko vypíchány

větvičky jabloně, tulipánů, zeleně, drobných

kvítků, přizdobeno velikonočně, vázička možná 

v bílé a zelené variantě

Velikost: 10 cm x 10 cm

Trvanlivost: trvanlivé cca 7 – 10 dní, větvičky vydrží déle 

Cena: 315,- Kč vč. DPH 21 %





6.  Květináček se senem

Popis: v bílé keramické nádobě vypíchány 

chryzantémy, zeleň, seno, zdobeno 

provázkem a skořápkami

Velikost: průměr 17 cm

Trvanlivost: 10 – 14 dní, zálivka není nutná,  

Cena: 339,- Kč vč. DPH 21 %





7. Dekorace ve skle

Popis: ve skleněné misce v bílých drobných 

kamíncích zasazen 1 hyacint, zdobeno 

větvičkami a křepelčími vajíčky

Velikost: průměr 15 cm

Trvanlivost: vhodná zálivka k cibulce 1 x týdně, 

trvanlivost cca 1 měsíc 

Cena: 339,- Kč vč. DPH 21 %





8.  Kulatá dekorace

Popis: v kulaté přírodní nádobě vypíchány jarní

květy, doplněno senem, křepelčími vajíčky

Velikost: průměr 25 cm

Trvanlivost: trvanlivé cca 10 – 14 dní,

zálivka není nutná

Cena: 593,- Kč vč. DPH 21 %





9.  Květinová koule

Popis: v aranžovací hmotě vypíchány květy

chryzantéma, na talíři dozdobeno 

skořápkami, mechem, větvičkami

Velikost: průměr talíře 25 cm

Trvanlivost: trvanlivé cca 10 – 14 dní,

zálivka není nutná

Cena: 424,- Kč vč. DPH 21 %





10.  Miska s modřencem

Popis: ve skleněné misce umístěna proutěná

koule a kolem ní cibulky modřence

Velikost: průměr misky 20 cm

Trvanlivost: vhodná zálivka k cibulkám 1 – 2x 

týdně, trvanlivost cca 3 týdny 

Cena: 363,- Kč vč. DPH 21 %





Objednávky:

Objednávky prosím zasílejte na uvedeném kontaktu,   
a to nejpozději do pátku 11.března.

Hotové dekorace budou k vyzvednutí v úterý 
22.března a ve středu 23.března u nás v Aranžérii
od  8:00 – 18:00 hod. 

Lze také domluvit individuální termín převzetí.

Dekorace Vám také rádi doručíme za předem 
domluvený poplatek.  

Kontakt:

Tereza Chvalová

Email: info@aranzerie.cz

Tel: 737 044 332

241 722 136

Adresa: Liškova 3, Praha 4, 14200

mailto:info@aranzerie.cz



