Výrobky chráněné dílny INSPIRACE

Velikonoční zboží
Květinové svíčky – velké vejce, výška cca 8cm, parfémované, v různých
pastelových barvách. Cena 60,- Kč
Malé kraslice – svíčky velikosti slepičino vejce v základních barvách, zdobené
kresbou, parfémované. Cena 35,- Kč
Malované svíčky – válce, jehlany, kužele, ručně malované, v široké škále barev,
parfémované, všechny v ceně 40,- Kč.
Velké svíčky s monstrancí – svíčka ve tvaru gotického oblouku, 17cm vysoká,
Barvy: medová, červená, fialová, zdobené ručně vyřezávanou monstrancí ze
zlaté voskové fólie, parfémovaná. Na zadní stěnu svíčky lze umístit nápis podle
přání zákazníka, jinak je tam nápis Inspirace. Cena 120,- Kč.
Velké svíčky malované - svíčka ve tvaru gotického oblouku, 17cm vysoká,
parfémovaná, zelená barva, motiv – beránek, ručně malovaný. Cena 110,- Kč.
Beránek – svíčka ve tvaru beránka, domalované rohy a oči, parfémovaná,
v bílé, bleděmodré a světle fialové barvě. Cena 45,- Kč.
Velikonoční přání – vyšívaná křížkovým stehem – kraslice, 11 x 15cm,
s obálkou, cena 55,- Kč.
Velikonoční přání – koláž, kraslice, 11 x 15cm, s obálkou, cena 30,- Kč.
Zajíček s mrkví – polštářková hračka, cca 20cm, vyšívaný čumáček, 150,- Kč
Zaječí mamka – polštářková hračka, větší velikost cca 27cm, s kapsičkou a
mrkví, cena 180,- Kč.
Mýdla – ve tvaru králíčka, motýlka, velikonoční kraslice v jemných pastelových
barvách, parfémovaná, cena 40,- Kč.
Vánoční zboží - svíčky
Velké svíčky se sv. rodinou nebo vánočními zvonky – svíčka ve tvaru
gotického oblouku, 17cm vysoká. Barvy: modrá, červená, fialová, zdobená
stříbrným reliéfem, parfémovaná. Na zadní stěnu svíčky lze umístit nápis podle
přání zákazníka, jinak je tam nápis Inspirace. Cena 120,- Kč.
Vánoční stromek velký – zlatě malovaný dekor, parfémovaný, výška cca 12cm.
Základní barva stromku je zelená, na přání zákazníka odléváme i v jiných
barvách. Cena 65,- Kč.
Vánoční stromeček malý – výška 6cm, zelený, parfémovaný. Cena 30,- Kč
Smrková šiška – výška 7cm, hnědá, šedý dekor na šupinách, parfémovaná,
cena 35,- Kč.
Malované svíčky – válce, jehlany, kužele, ručně malované, v široké škále barev,
parfémované, všechny v ceně 40,- Kč.

Vosková soška sv. rodiny – cca 21cm, včelí vosk nebo směs parafínu s voskem,
voní po medu, cena 85,- Kč.
Voskový Betlém – masivní svíce – výška cca 10cm, včelí vosk nebo směs
parafínu s voskem, voní po medu, cena 95,- Kč.
Vánoční koule – výška cca 7cm, v základních barvách, zlatě zdobená ruční
kresbou, cena 65,- Kč
Vánoční zvonek – výška 7cm, v základních barvách, zdobení bílé, stříbrné nebo
zlaté, cena 55,- Kč
Plovoucí svíčky v ořechových skořápkách – široká škála barev, cena 10,- Kč
za kus.
Mýdla:
Vánoční stromeček – zelené průzračné mýdlo, parfémované, cena 25,- Kč.
Mýdlo žíhané – krájené mýdlo, kombinace tří a více barev, parfémované,
cena 25,- Kč.
Vánoční zvonek – mýdlo v jemných pastelových barvách, parfémované, cena
35,- Kč.
Polštářkové hračky:
Kočka Míca – vyšívaný čumák a vousy, výška cca 30cm, cena 150,- Kč.
Pes Brok – vyšívaný čumák a tlapy, výška 30cm, cena 180,- Kč.
Kapr Kaprštejn – vyšívané žábry a hubička, délka 30cm, cena 150,- Kč.
Slon – délka cca 25 cm, cena 120,- Kč.
Myš Pišta se sýrem – vyšívaná hubička a vousy, v kapsičce má vyndavací sýr.
Cena 180,- Kč.
Šnek Louda – délka 40cm, výška cca 26cm, vyšívaná bouda, cena 190,- Kč.
Sůva Jůva – výška 21cm, vyšívané peří na bříšku a bohatě aplikovaný obličej,
Cena 190,- Kč.
Vánoční ozdoby – plstěné zvonky, koule, hvězdy, měsíček, vánoční stromečky,
vše zdobené korálky a flitry, jemně nacpané. Barvy: žlutá, červená, zelená,
fialová. Cena 35,- Kč za kus.
Vánoční přání:
Vyšívané – křížkový steh, motiv je v paspartě, přání je opatřeno obálkou,
cena 55,- Kč.
Nítěná grafika – motivy tvořené křížením stříbrných nití na tmavém podkladu,
přání je opatřeno obálkou, cena 65,- Kč.
Barevná koláž – různé vánoční motivy – přání je opatřeno obálkou,
cena 30,- Kč.

Celoroční zboží
Malované svíčky – válce, jehlany, kužele, ručně malované, v široké škále barev,
parfémované, všechny v ceně 40,- Kč.
Květinové svíčky – výška 7cm, reliéfní zdobení, v pastelových barvách,
parfémované, cena 35,- Kč.
Svíčky zvířátka – pes a kočička – malé, ručně malované figurky zvířátek
v různých barvách odpovídajících skutečnosti, cena 45, Kč za kus.
Beránek – svíčka ve tvaru beránka, domalované rohy a oči, parfémovaná,
v bílé, bleděmodré a světle fialové barvě. Cena 45,- Kč.
Zajíček – v malovaných kalhotkách – cena 30,- Kč
Kapřík – malované ploutvičky, žábry a očička – cena 30,- Kč.
Žabka – zelený skokan i pestrobarevné pralesničky – cena 45,- Kč.
Mýdlo žíhané – krájené mýdlo, kombinace tří a více barev, parfémované,
cena 25,- Kč.
Mýdlo – čajová růže – v jemných pastelových barvách, parfémovaná,
cena 45,- Kč.
Mýdlo srdíčko – hlavně v červené barvě, ale na přání zákazníka můžeme
srdíčka odlít i v jiných barvách, cena 35,- Kč.
Polštářkové hračky:
Kočka Míca – vyšívaný čumák a vousy, výška cca 30cm, cena 150,- Kč.
Pes Brok – vyšívaný čumák a tlapy, výška 30cm, cena 180,- Kč.
Kapr Kaprštejn – vyšívané žábry a hubička, délka 30cm, cena 150,- Kč.
Slon – délka cca 25 cm, cena 120,- Kč.
Myš Pišta se sýrem – vyšívaná hubička a vousy, v kapsičce má vyndavací sýr.
Cena 180,- Kč.
Šnek Louda – délka 40cm, výška cca 26cm, vyšívaná bouda, cena 190,- Kč.
Sůva Jůva – výška 21cm, vyšívané peří na bříšku a bohatě aplikovaný obličej,
Cena 190,- Kč.
Ručně malované hrnečky - obsah 2dcl, barvy jsou vytvrzené na 160° C,
odolávají i mytí v myčce. Na přání zákazníka můžeme na hrnek připsat jeho
internetovou adresu a domluvit se na použitých výtvarných motivech.
Cena 95,- Kč
Růžence – skleněné korálky, pět desátků, kovový křížek nebo dřevěné korálky a
křížek z fima – cena 45,- Kč.
Růžence „františkánské“ – 7 desátků – stejný materiál, cena 60,- Kč.

