
            SKLENĚNÉ DEKORACE - CENÍK 2022 

 

 Andělský svícen od 25 cm 750,- Kč 

 

 Andělský svícen nad 35 cm 1200,-Kč 

 

 Andělský svícen nad 45 cm od 2500,- Kč 

 

 Anděl závěsný malý do 15 cm 250,- Kč/ks 

 

 Anděl závěsný střední od 15 do 25 cm 350,- Kč/ks 

 

 Skleněné kříže do 20 cm 550,-Kč/ks 

 

 Skleněné kříže od 20 – 35 cm 650,-Kč/ks 

 

 Misky a svícny do 20 cm 550,-Kč/ks 

 

 Misky a svícny od 20 – 35 cm 650 - 750,- Kč 

 

 Mísy luxusní silnostěnné velké od 2500,- Kč/ks 

 

 Malé dekorace sluníčka, květiny, ptáci apod. do 15 cm od 350,- Kč/ks 

 

 Celoskleněné dveře čiré reliéfní od 15.000,- Kč/m2, pouze design bez skla 

 

 Velké plastiky a sochy od 30.000,- Kč za objekt dle náročnosti 

 

 Obrazy a kachle do 35 cm od 2500 - 5500,- Kč/ks 

 

 Šperky od 1200,- Kč 

 

 

Příplatek za specifický vzor/text na přání zákazníka od 100,- Kč/ks 

Příplatek za minerály od 100,- Kč/ks podle množství a ceny aplikovaného minerálu, 

jiná cena je za křišťál a jiná za rubín či granát 

Příplatek za objednávku, která je náročná časově a technologicky je 100 %. Pokud 

se jedná o zakázku, která má být dodána např. k narozeninám tzv. dárek za 5 min 

12. Týká se to především větších objektů určitě se vám nevyplatí objednat malou 

dekoraci  kvůli které by se zapínala velká pec. V takovém případě by jste hradili 

nevyužitou plochu pece ve výši 5000,- Kč ! 



Každý výrobek má v ceně zahrnutou svíčku (svícen), vizitku a dárkové balení, faktura 

je samozřejmostí! 

 

 PRONÁJEM PECE NA DEN BEZ MATERIÁLU 5000,- Kč + za každý další 

obsazený den (chlazení) 2500,- Kč 

Cena zahrnuje pronájem pece, nachystání pece (příprava pískové plochy do roviny), 

pronájem dílny (teplo, světlo, nářadí), poradenství a nastavení teplotní křivky, dozor 

nad tavícím procesem a odvětrání. Pec má rozměr užitné plochy 2200 x 1100 cm 

V dílně je možné pořádat i individuální tvořivé dny pro menší skupinky zájemců. 

Cena je 2500,-Kč při plné kapacitě/4 osoby. Zde je cena včetně materiálu a mé 

odborné asistence. Kurz je většinou na půl dne a výrobky je možné si vyzvednout 

nejdříve za dva dny, protože sklo se jeden den taví a druhý den chladí. 

Spolupráce s galeriemi a obchody 

 Při odběru nad 10.000,- Kč sleva 10%, platba okamžitá na fakturu se 

splatností zboží nedávám 

 Komisní prodej neakceptuji 

 Při větších odběrech je cena k jednání 

Proč si vážím své práce? 

Jedná se pouze a výhradně o ruční práci od formátování, dekorování, kompletování, 

tavení, broušení, leštění, balení. Řemeslo je časově i technologicky náročné a tomu 

odpovídá i cena. Mé tvorbě předchází mnoho odborných kurzů, výstav, veletrhů, 

ocenění a 13 let praxe 

 

 

 

 

 

 


