
Čepce

Čepiec brokátový

Brokátový čepiec
smaragdovej farby
zdobený
paličkovanou
krajkou, vyšívaný.

35.00 €
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Darčekové predmety

Mantinel do
postieľky

Tvarovaný vankúšik -
had, slúži ako
mantinel do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Dĺžka 2m.

24.60 €

Vankúš, časť
mantinela do
postieľky

Tvarovaný vankúšik -
lev, slúži ako časť
mantinelu do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Výška
40cm.

14.50 €

Vankúš, časť
mantinela do
postieľky

Tvarovaný vankúšik -
panda, slúži ako časť
mantinelu do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Výška
40cm.

13.60 €

Vankúš, časť
mantinela do
postieľky

Tvarovaný vankúšik -
slon, slúži ako časť
mantinelu do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Výška
40cm.

13.60 €

Vankúš, časť
mantinela do
postieľky

Tvarovaný vankúšik -
zebra, slúži ako časť
mantinelu do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Výška
40cm.

13.60 €

Vankúš pre deti
-sova

Dekoračný vankúšik
- sova, vhodný aj ako
časť mantinelu do
detskej postieľky.
Materiál balna, náplň
- duté vlákno.
Veľkosť 38x35cm.

10.50 €

Vankúš pre deti
-zajac

Dekoračný vankúšik
- zajac, vhodný aj
ako časť mantinelu
do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Veľkosť
36x34cm.

11.00 €

Vankúš pre deti
-maco

Dekoračný vankúšik
- maco, vhodný aj
ako časť mantinelu
do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Veľkosť
36x34cm.

10.00 €
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Vankúš pre deti -psík

Dekoračný vankúšik
- psík, vhodný aj ako
časť mantinelu do
detskej postieľky.
Materiál balna, náplň
- duté vlákno.
Veľkosť 36x34cm.

11.00 €

Vankúš pre deti
-mačka

Dekoračný vankúšik
- mačka, vhodný aj
ako časť mantinelu
do detskej
postieľky. Materiál
balna, náplň - duté
vlákno. Veľkosť
36x34cm.

10.00 €

Dekoračný vankúš

Dekoračný
vankúšik, náplň -
molitanová drť,
materiál balna.
Veľkosť 40x40cm.

5.70 €

Dekoračný vankúš

Dekoračný
vankúšik, náplň -
molitanová drť,
materiál balna.
Veľkosť 40x40cm.

5.70 €

Prestieranie

Prestieranie -
dekoračný obrus
veľkosť 41x65cm.

5.00 €

Prestieranie

Prestieranie -
dekoračný obrus
veľkosť 41x65cm.

5.00 €

Vrecúško na
chlebík

Vrecúško na
chlebík, materiál
bavlna s prímesou
ľanu, veľkosť
43x33cm.

7.60 €
Detská zástera

Zástera na
pracovné alebo
výtvarné vyučovanie
pre deti (cca10r.) s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 59cm.

6.50 €
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Detská zástera

Zástera na
pracovné alebo
výtvarné vyučovanie
pre deti (cca 10r.) s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál šušťak,
dĺžka 59cm.

6.50 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Zástera

Zástera ku vareniu s
dvoma vreckami, je
výškovo
nastaviteľná,
materiál bavlna,
dĺžka 70cm.

8.00 €

Utierka

Utierka do kuchyne
ako úžitkový alebo
aj dekoračný
predmet. Rozmer
67x43cm, materiál
bavlna.

4.30 €
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Utierka

Utierka do kuchyne
ako úžitkový alebo
aj dekoračný
predmet. Rozmer
74x46cm, materiál
bavlna.

4.30 €

Utierka

Utierka do kuchyne
ako úžitkový alebo
aj dekoračný
predmet. Rozmer
69x44cm, materiál
bavlna.

4.30 €

Koník detská hračka

Koník - detská
hračka - mojkáčik je
ručne vyrobený z
bavnených látok a
plnený dutým
vláknom.

4.70 €

Mačička detská
hračka

Mačička - detská
hračka - mojkáčik je
ručne vyrobený z
bavnených látok a
plnený dutým
vláknom.

4.70 €

Psík detská hračka

Psík - detská hračka
- mojkáčik je ručne
vyrobený z
bavnených látok a
plnený dutým
vláknom.

4.70 €

Sloník detská hračka

Sloník - detská
hračka - mojkáčik je
ručne vyrobený z
bavnených látok a
plnený dutým
vláknom.

4.70 €
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Kabanice

Ženská kabanica

Ženská kabanica,
vzor Kalná Roztoka
- zemplín, materiál
flauš.

100.00 €

Mužská kabanica

Mužská kabanica,
vzor Mikova -
zemplín, materiál
súkno (zloženie 100%
vlna, gramáž 1050
g/bm).

130.00 €
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Kabely a tašky

Plážová taška

Kabela, plážová
alebo aj nákupná
taška cez rameno s
podšívkou. Materiál
bavlna. Rozmer
45x35cm.

11.50 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál rifľovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
20x23cm.

12.50 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
20x15cm.

9.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery

12.60 €
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Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál rifľovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
26x22cm.

12.60 €

Kabelka

Dievčenská 
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská malá
kabelka so
štylizovanou
výšivkou srdiečka.
Materiál rifľovina,
podšívka bavlna.
Rozmery

11.00 €

Kabelka

Dievčenská kabelka
so štylizovanou
výšivkou a krstným
menom. Materiál
bavlna, podšívka tiež
bavlna. Rozmer
25x23cm.

18.50 €

Kabelka

Kabelka so zipsom,
z domáceho plátna
so štylizovanou
výšivkou srdiečka.
Podšívka - bavlna,
veľkosť 28x23cm.

13.50 €

Kabelka s výšivkou

Dievčenská malá
kabelka so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmery

11.00 €

Kabela

Kabela z domáceho
plátna, s podšívkou
z bavlny a s ručnou
výšivkou na klope.
Veľkosť 30x24cm.

16.20 €
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Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou motýľa a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

12.00 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou kvietka a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.70 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou srdca a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.70 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou anjela,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.20 €
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Košele, blúzky

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca L) ručne
vyšívaná, výšivka z
Humenného.
Materiál biela bavlna
200g.

150.40 €

Blúzka

Ženská/dievčenská
blúzka s ručne
vyšívanými
manžetami, výšivka
pôvodom z okolia
Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
bavlna 145g. Dĺžka
70cm a šírka
120cm.

66.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca L) ručne
vyšívaná, výšivka
okolie Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
biela bavlna 200g.

202.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa,
ručne vyšívaná, vzor
Zámutov, materiál
biela bavlna 200g,
veľkosť cca M.

256.00 €
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Dievčenská blúzka
(cca 5r.)

Dievčenská detská
blúzka (cca 5r.),
materiál biela bavlna
145g., zdobená
vyšívanou stuhou a
madeirou.

19.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca M) ručne
vyšívaná, výšivka
okolie Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
biela bavlna 200g.

138.00 €

Chlapčenská košeľa
(cca 10r.)

Chlapčenská (detská)
košeľa (vek 10r.)
ručne vyšívaná,
výšivka okolie Sniny
(bližšie neurčená).
Materiál biela bavlna
200g.

106.00 €

Ženská/dievčenská
blúzka s vyšívanými
manžetami

Ženská/dievčenská
blúzka s ručne
vyšívanými
manžetami, výšivka
pôvodom z okolia
Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
bavlna 145g. Dĺžka
70cm a šírka
120cm.

66.00 €
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Kroje východného Slovenska

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca L) ručne
vyšívaná, výšivka z
Humenného.
Materiál biela bavlna
200g.

150.40 €

Blúzka

Ženská/dievčenská
blúzka s ručne
vyšívanými
manžetami, výšivka
pôvodom z okolia
Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
bavlna 145g. Dĺžka
70cm a šírka
120cm.

66.00 €

Detská šatová
sukňa

Detská šatová
sukňa, zdobená
vyšívanou a bielou
stuhou. Materiál
bavlna, veľkosť 110
(5-6rokov).

40.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca L) ručne
vyšívaná, výšivka
okolie Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
biela bavlna 200g.

202.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa,
ručne vyšívaná, vzor
Zámutov, materiál
biela bavlna 200g,
veľkosť cca M.

256.00 €

Ženská spodnica

Ženská spodnica s
fodrou, zdobená
madeirou, materiál
biela bavlna 200g.
Dĺžka 55cm, obvod
pása 85cm.

65.00 €

Ženská kabanica

Ženská kabanica,
vzor Kalná Roztoka
- zemplín, materiál
flauš.

100.00 €

Mužská kabanica

Mužská kabanica,
vzor Mikova -
zemplín, materiál
súkno (zloženie 100%
vlna, gramáž 1050
g/bm).

130.00 €
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Dievčenská blúzka
(cca 5r.)

Dievčenská detská
blúzka (cca 5r.),
materiál biela bavlna
145g., zdobená
vyšívanou stuhou a
madeirou.

19.00 €

Chlapčenské
nohavice (cca 5r.)

Chlapčenské
nohavice (cca 5r.),
zdobené vyšívanou
stuhou, na gumičku.
Materiál biela bavlna
145g.

19.00 €

Chlapčenské
nohavice (cca 10r.)

Chlapčenské
nohavice (cca 10r.),
s prešívaním
ozdobným stehom,
na gumičku.
Materiál biela bavlna
200g.

40.00 €

Mužské nohavice
vyšívané

Mužské nohavice
(veľ. cca M), ručne
vyšívané, materiál
domáce plátno,
podľa vzoru z
Kamenice nad
Cirochou.

150.00 €

Mužská košeľa

Mužská košeľa (veľ.
cca M) ručne
vyšívaná, výšivka
okolie Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
biela bavlna 200g.

138.00 €

Chlapčenská košeľa
(cca 10r.)

Chlapčenská (detská)
košeľa (vek 10r.)
ručne vyšívaná,
výšivka okolie Sniny
(bližšie neurčená).
Materiál biela bavlna
200g.

106.00 €

Sukňa skladaná
bavlnená

Skladaná bavlnená
sukňa, materiál
modrá bavlna 145g,
zdobená výšívanou
stuhou. Dĺžka
66cm, obvod pása
92cm.

40.00 €

Zástera bavlnená
skladaná

Biela bavlnená
zástera skladaná,
zdobená vyšívanou
stuhou a madeirou.
Materiál bavlna 145g.
Dĺžka 56cm.

25.00 €
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Sukňa skladaná
bavlnená

Skladaná bavlnená
sukňa, materiál
červená bavlna 145g,
zdobená vyšívanou
stuhou dĺžka 66cm,
obvod pása 77cm.

40.00 €

Brokátová skladaná
zástera

Brokátová skladaná
zástera, zdobená
hnedou
paličkovanou
čipkou, na viazanie
vzadu. Dĺžka
66cm. Oblasť
zemplín.

55.00 €

Brokátová skladaná
sukňa

Brokátová skladaná
sukňa, zdobená
hnedou
paličkovanou
čipkou. Dĺžka
67cm, obvod pása
104cm. Sukňa je v
páse šitá tak (tunel),
aby sa dala stiahnuť
aj na menší obvod.
Oblasť zemplín.

85.00 €

Ženská/dievčenská
blúzka s vyšívanými
manžetami

Ženská/dievčenská
blúzka s ručne
vyšívanými
manžetami, výšivka
pôvodom z okolia
Sniny (bližšie
neurčená). Materiál
bavlna 145g. Dĺžka
70cm a šírka
120cm.

66.00 €

Čepiec brokátový

Brokátový čepiec
smaragdovej farby
zdobený
paličkovanou
krajkou, vyšívaný.

35.00 €

Ženský lajblík

Ženský lajblík
zamatový tm.hnedej
farby, ručne vyšívaný -
výšivka podľa
Kamenice nad
Cirochou, podšívka
bavlna 145g.

260.00 €
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Lajblíky

Ženský lajblík

Ženský lajblík
zamatový tm.hnedej
farby, ručne vyšívaný -
výšivka podľa
Kamenice nad
Cirochou, podšívka
bavlna 145g.

260.00 €
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Náhrdelníky

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
príveskom, so
zapínaním. Dĺžka
44cm.

7.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných šedých a
ružových korálok
so zapínaním. Dĺžka
40cm.

18.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných korálok
so zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných žltých
korálok so
zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných ružových
korálok so
zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náhrdelník so
zapínaním. Dĺžka
44cm.

28.90 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z bielych
perličiek. Dĺžka
46cm.

23.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom bez
zapínania. Dĺžka
59cm.

16.00 €
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Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom bez
zapínania. Dĺžka
60cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom. Dĺžka
44cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z
fialových perličiek.
Dĺžka 36cm.

18.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z fialovo
čiernych korálok.
Dĺžka 40cm.

16.20 €
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Náramky

Náramok

Elegantný perličkový
- valcovito šitý
náramok, dĺžka
20cm.

19.00 €

Náramok

Elegantný perličkový
náramok z 
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, dĺžka
20cm.

12.90 €

Náramok

Elegantný náramok z
perličiek v
kombinácii s
drobnými a
sklenenými
korálkami, dĺžka
20cm.

14.10 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii so
štrasovými
krúžkami, vhodný aj
na každodenné
nosenie, dĺžka 19cm.

7.30 €

Náramok

Náramok z
krémových
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
na každú príležitosť,
dĺžka 19cm..

11.80 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka 17cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka 19cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
na každú príležitosť,
dĺžka 20cm.

11.80 €
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Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka
20cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z jasno
zelených perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
aj na každodenné
nosenie, dĺžka
18,5cm.

11.80 €

Náramok

Elegantný perličkový
náramok, vhodný aj
na každodenné
nosenie, dĺžka
18,5cm.

9.80 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
modrými
sklenenými
korálkami, vhodný
aj na každodenné
nosenie, dĺžka 17cm.

9.80 €

Náramok

Elegantný čierny
náramok, z
brúsených
sklenených korálok,
vhodný na každú
príležitosť. Dĺžka
16,5cm.

14.50 €

Náramok

Perličkový náramok
vhodný na
každodenné nosenie,
dĺžka 17cm.

12.20 €

Náramok

Elegantný náramok z
bielych perličiek v
kombinácii s
modrými
sklenenými
korálkami a
štrasovou ružičkou
je vhodný na každú
príležitosť. Dĺžka
18cm.

13.50 €

Náramok

Elegantný náramok z
čiernych perličiek v
kombinácii s
dobnými korálkami,
vhodný aj na
sviatočnú príležitosť.
Dĺžka 17,5cm.

12.90 €
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Náramok

Elegantný náramok z
priehľadných a
ružových
sklenených korálok.
Pekne doplní každý
outfit, dĺžka 18cm.

9.20 €

Náramok

Náramok vhodný na
každodenné nosenie,
dĺžka 19cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii s
bielymi sklenenými
korálkami, vhodný
aj ako darček pre
malú slečnu. Dĺžka
14cm.

5.20 €

Náramok

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náramok,
dozdobený
drobnými bielymi
korálkami. Dĺžka
17cm, šírka 3cm.

20.70 €

Náramok

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náramok,
dozdobený
drobnými bielymi
korálkami. Dĺžka
17cm, šírka 2,5cm.

20.70 €

Náramok

Perličkový
náramok, z béžovo
fialových korálok,
dĺžka 18cm.

8.90 €

Náramok

Perličkový náramok
so štrasovou
ružižkou. Dĺžka
18cm.

7.30 €

Elegantný náramok

Ručne vyrábaný
elegantný náramok
z modro čiernych
korálok. Dĺžka
18cm.

9.00 €
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Náušnice

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z ružových
korálok, so
štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z bielych korálok,
so štrasovou
perličkou, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z belasých korálok,
so štrasovou
ružičkou, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z béžových
korálok, so
štrasovou perličkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z bážovo hnedých
korálok, so
štrasovou perličkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z čiernych korálok,
so štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z ružovo fialových
korálok, so
štrasovou ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

8.20 €
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Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, so
štrasovými
kamienkami.
Vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

8.20 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, so
štrasovými
kamienkami.
Vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

8.20 €

Náušnice

Ručne šité náušnice
zo sklenených
korálok, vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
so štrasovými
kamienkami, so
strapcami a
striebornými
háčikami.. Dĺžka
8cm bez háčika.

9.60 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z bielo
ružových korálok,
so strapcami a
striebornými
háčikami.. Dĺžka
8,5cm bez háčika.

15.00 €

Náušnice

Nenápadné ručne
šité náušnice, zo
sklenených korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
2cm bez háčika.

9.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

6.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €
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Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
7cm.

11.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice
so strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
6,5cm.

11.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
s uzatvárateľnými
striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika

12.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Jednoduché
perlové náušnice, z
bielych korálok ,
dĺžka 3cm, háčiky
strieborné.

3.20 €

Náušnice

Ručne robené
náušnice z
perlových korálok
béžovej farby.
Dĺžka 2cm, háčiky
strieborné,
uzatvárateľné.

4.30 €

Náušnice

Ručne vyrábané
náušnice, z
perličkových
korálok, bielej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 1cm bez
háčika.

4.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, fialovej
farby. Háčiky
strieborné. Dĺžka
2cm bez háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, svetlo sivej-
striebristej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok,
cyklámenovo
tyrkysovej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, bielej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok odtieňov
modrej farby, s
štrasovým
kamienkom. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok odtieňov
sivej farby. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialovo ružových
korálok. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čiernych korálok ,
ktoré sa hodia na
každú príležitosť.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 5cm bez
háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z hnedo ružových
korálok. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok žlto ružovej
farby so striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm.

10.00 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok dúhovo
zelenej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €
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Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
modro šedej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
cyklámenovo
modrej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok ružovo
fialových odtieňov,
ktoré sa hodia na
sviatočnú príležitosť
alebo bežný deň.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 3,5cm bez
háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok dvoch
odtieňov béžovej
farby , ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

15.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z béžovo hnedých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

15.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno zlatých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno zlatých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4.5cm bez háčika.

14.50 €
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Náušnice so Swarovského elementami

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, vyrobené
z korálok rôznych
odtieňov fialovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 44cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 4cm bez
háčika.

32.00 €

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, ružovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 54cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 3cm bez
háčika.

25.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z fialových korálok,
so štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo šedých korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

16.70 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.50 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čiernych
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno šedých
korálok so
swarovského
kameňom, vhodné
na každú príležitosť,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sivo bordových
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo zelených a staro
fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z hnedých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo snehovo bielych
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
svadbu. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z bielo strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo žlto červeno
zelených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo šedých korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno šedých
korálok vhodné na
každú príležitosť,
dĺžka 4cm s
háčikami striebornej
farby.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo žlto zelených
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

17.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z ružových
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

17.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

17.00 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, so
štrasovými
kamienkami a so
strapcami z
drobných korálok,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

11.00 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, so
strapcami z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
6cm bez háčika.

11.00 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.30 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.30 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno zlatých
sklenených korálok
vhodné na každú
príležitosť, s
háčikami zlatej
farby. Dĺžka 4cm
bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
7cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €
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Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok bielo žlto
zelenej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

17.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
bielo modrých
korálok so
swarovského
kameňom a
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm.

15.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

17.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo zeleno zlatých
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4.5cm bez háčika.

19.00 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Sada náhrdelník,
náramok a
náušnice

Trojdielna sada
náhrdelník, náramok
a náušnice farby
šampanského s
rôznofarebným
leskom. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 37cm s
predlžujúcim
zapínaním, náramku
18cm a náušníc
3,5cm bez háčika.

77.70 €
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Nohavice

Chlapčenské
nohavice (cca 5r.)

Chlapčenské
nohavice (cca 5r.),
zdobené vyšívanou
stuhou, na gumičku.
Materiál biela bavlna
145g.

19.00 €

Chlapčenské
nohavice (cca 10r.)

Chlapčenské
nohavice (cca 10r.),
s prešívaním
ozdobným stehom,
na gumičku.
Materiál biela bavlna
200g.

40.00 €

Mužské nohavice
vyšívané

Mužské nohavice
(veľ. cca M), ručne
vyšívané, materiál
domáce plátno,
podľa vzoru z
Kamenice nad
Cirochou.

150.00 €
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Obaly na dokumenty

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.40 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester. Vhodný aj
na menší notebook.

17.30 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.00 €
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Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.38 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

16.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - polyester.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - polyester.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna/ľan a
bavlna, podšívka -
bavlna.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.34 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

13.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál rifľovina,
podšívka - bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

15.50 €
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Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €
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Ručne vyrábané šperky

Náhrdelník a
náramok

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náramok, vyrobené
z priehľadných a
bielych brúsených
korálok. Dĺžka
náhrdelníka 36cm s
predlžujúcim
zapínaním, dĺžka
náramku 17cm.

21.00 €

Náhrdelník, náramok
a náušnice

Elegantná trojdielna
sada náušníc,
náramku s
náhrdelníkom,
vyrobená z
brúsených korálok.
Dĺžka náušníc 3cm
bez háčika,
náramku 18cm,
dĺžka náhrdelníka
45cm.

27.00 €

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, vyrobené
z korálok rôznych
odtieňov fialovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 44cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 4cm bez
háčika.

32.00 €

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, ružovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 54cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 3cm bez
háčika.

25.50 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
príveskom, so
zapínaním. Dĺžka
44cm.

7.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných šedých a
ružových korálok
so zapínaním. Dĺžka
40cm.

18.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných korálok
so zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných žltých
korálok so
zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €
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Náhrdelník

Ručne vyrábaný
náhrdelník z
drobných ružových
korálok so
zapínaním. Dĺžka
46cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náhrdelník so
zapínaním. Dĺžka
44cm.

28.90 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z bielych
perličiek. Dĺžka
46cm.

23.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom bez
zapínania. Dĺžka
59cm.

16.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom bez
zapínania. Dĺžka
60cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, s
medailónom so
swarovského
kameňom. Dĺžka
44cm.

15.00 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z
fialových perličiek.
Dĺžka 36cm.

18.00 €

Náhrdelník a
náramok

Elegantná sada
náramku s
náhrdelníkom,
vyrobená z
brúsených korálok.
Dĺžka náramku
18cm, dĺžka
náhrdelníka 45cm.

19.00 €
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Náramok a
náušnice

Sada náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
19cm, dĺžka náušníc
2cm bez háčika.

12.50 €

Náramok a
náušnice

Elegantná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
18cm, dĺžka náušníc
3cm bez háčika.

13.00 €

Náramok a
náušnice

Nenápadná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
21cm, dĺžka náušníc
2cm bez háčika.

12.50 €

Náramok a
náušnice

Nenápadná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
19,5cm, dĺžka
náušníc 2cm bez
háčika.

18.00 €

Náramok a
náušnice

Veselá sada náušníc
s náramkom žltej
farby, dĺžka náramku
18cm a dĺžka
náušníc 2cm bez
háčika.

18.00 €

Náramok a
náušnice

Jemná a elegantná
sada náušníc (- dĺžka
4,5cm bez háčika) s
náramkom (- dĺžka
19cm) z brúsených
korálok.

13.00 €

Náramok a
náušnice

Sada náramok s
náušnicami je z
brúsených zelených
korálok, dĺžka
náramku 18cm a
dĺžka náušníc 2cm.

17.00 €

Náramok

Elegantný perličkový
- valcovito šitý
náramok, dĺžka
20cm.

19.00 €
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Náramok

Elegantný perličkový
náramok z 
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, dĺžka
20cm.

12.90 €

Náramok

Elegantný náramok z
perličiek v
kombinácii s
drobnými a
sklenenými
korálkami, dĺžka
20cm.

14.10 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii so
štrasovými
krúžkami, vhodný aj
na každodenné
nosenie, dĺžka 19cm.

7.30 €

Náramok

Náramok z
krémových
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
na každú príležitosť,
dĺžka 19cm..

11.80 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka 17cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka 19cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
na každú príležitosť,
dĺžka 20cm.

11.80 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
drobnými
korálkami, vhodný
ku každému
outfitu, dĺžka
20cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z jasno
zelených perličiek v
kombinácii so
sklenenými
korálkami, vhodný
aj na každodenné
nosenie, dĺžka
18,5cm.

11.80 €

Náramok

Elegantný perličkový
náramok, vhodný aj
na každodenné
nosenie, dĺžka
18,5cm.

9.80 €

Náramok

Náramok z bielych
perličiek v
kombinácii s
modrými
sklenenými
korálkami, vhodný
aj na každodenné
nosenie, dĺžka 17cm.

9.80 €

Náramok

Elegantný čierny
náramok, z
brúsených
sklenených korálok,
vhodný na každú
príležitosť. Dĺžka
16,5cm.

14.50 €
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Náramok

Perličkový náramok
vhodný na
každodenné nosenie,
dĺžka 17cm.

12.20 €

Náramok

Elegantný náramok z
bielych perličiek v
kombinácii s
modrými
sklenenými
korálkami a
štrasovou ružičkou
je vhodný na každú
príležitosť. Dĺžka
18cm.

13.50 €

Náramok

Elegantný náramok z
čiernych perličiek v
kombinácii s
dobnými korálkami,
vhodný aj na
sviatočnú príležitosť.
Dĺžka 17,5cm.

12.90 €

Náramok

Elegantný náramok z
priehľadných a
ružových
sklenených korálok.
Pekne doplní každý
outfit, dĺžka 18cm.

9.20 €

Náramok

Náramok vhodný na
každodenné nosenie,
dĺžka 19cm.

12.90 €

Náramok

Náramok z
ružových perličiek v
kombinácii s
bielymi sklenenými
korálkami, vhodný
aj ako darček pre
malú slečnu. Dĺžka
14cm.

5.20 €

Náramok

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náramok,
dozdobený
drobnými bielymi
korálkami. Dĺžka
17cm, šírka 3cm.

20.70 €

Náramok

Ručne vyrábaný
elegantný perlový
náramok,
dozdobený
drobnými bielymi
korálkami. Dĺžka
17cm, šírka 2,5cm.

20.70 €
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Náramok

Perličkový
náramok, z béžovo
fialových korálok,
dĺžka 18cm.

8.90 €

Náramok

Perličkový náramok
so štrasovou
ružižkou. Dĺžka
18cm.

7.30 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z ružových
korálok, so
štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z fialových korálok,
so štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z bielych korálok,
so štrasovou
perličkou, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z belasých korálok,
so štrasovou
ružičkou, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z béžových
korálok, so
štrasovou perličkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z bážovo hnedých
korálok, so
štrasovou perličkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z čiernych korálok,
so štrasovým
kamienkom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z ružovo fialových
korálok, so
štrasovou ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

16.50 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo šedých korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

16.70 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čiernych
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno šedých
korálok so
swarovského
kameňom, vhodné
na každú príležitosť,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sivo bordových
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo zelených a staro
fialových korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

21.00 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z hnedých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo snehovo bielych
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
svadbu. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z bielo strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo žlto červeno
zelených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo šedých korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno šedých
korálok vhodné na
každú príležitosť,
dĺžka 4cm s
háčikami striebornej
farby.

16.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo žlto zelených
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

17.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z ružových
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialových
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

17.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3cm bez háčika.

17.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z belasých
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

8.20 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, so
štrasovými
kamienkami.
Vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

8.20 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok, so
štrasovými
kamienkami.
Vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

8.20 €

Náušnice

Ručne šité náušnice
zo sklenených
korálok, vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4cm bez háčika.

10.50 €
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Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, so
štrasovými
kamienkami a so
strapcami z
drobných korálok,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

11.00 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, so
strapcami z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
6cm bez háčika.

11.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
so štrasovými
kamienkami, so
strapcami a
striebornými
háčikami.. Dĺžka
8cm bez háčika.

9.60 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z bielo
ružových korálok,
so strapcami a
striebornými
háčikami.. Dĺžka
8,5cm bez háčika.

15.00 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.30 €

Náušnice

Elegantné ručne šité
náušnice, z
drobných korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.30 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
z červeno zlatých
sklenených korálok
vhodné na každú
príležitosť, s
háčikami zlatej
farby. Dĺžka 4cm
bez háčika.

16.50 €

Náušnice

Nenápadné ručne
šité náušnice, zo
sklenených korálok
vhodné na každú
príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
2cm bez háčika.

9.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

6.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €
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Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok vhodné na
každú príležitosť, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
5cm bez háčika.

7.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
7cm.

11.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice
so strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
6,5cm.

11.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
7cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok so
swarovského
kameňom a
strapcom, so
striebornými
háčikami. Dĺžka
8cm.

21.00 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
s uzatvárateľnými
striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika

12.50 €

46 / 69

Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Telefón: +421 57 3700222, Mobil: +421 948 374 471
e-mail: info@presninu.sk



Náušnice

Ručne šité náušnice,
zo sklenených
korálok s ružičkou,
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

12.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok bielo žlto
zelenej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

17.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
bielo modrých
korálok so
swarovského
kameňom a
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm.

15.50 €

Náušnice

Jednoduché
perlové náušnice, z
bielych korálok ,
dĺžka 3cm, háčiky
strieborné.

3.20 €

Náušnice

Ručne robené
náušnice z
perlových korálok
béžovej farby.
Dĺžka 2cm, háčiky
strieborné,
uzatvárateľné.

4.30 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

17.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Ručne vyrábané
náušnice, z
perličkových
korálok, bielej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 1cm bez
háčika.

4.50 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, fialovej
farby. Háčiky
strieborné. Dĺžka
2cm bez háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, svetlo sivej-
striebristej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok,
cyklámenovo
tyrkysovej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo sklenených
korálok, bielej farby.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 2cm bez
háčika.

12.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok odtieňov
modrej farby, s
štrasovým
kamienkom. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

10.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok odtieňov
sivej farby. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z fialovo ružových
korálok. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čiernych korálok ,
ktoré sa hodia na
každú príležitosť.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 5cm bez
háčika.

15.20 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z hnedo ružových
korálok. Háčiky
strieborné. Dĺžka
5cm bez háčika.

15.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
zo zeleno zlatých
korálok so
swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4.5cm bez háčika.

19.00 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno strieborných
sklenených korálok
so swarovského
kameňom, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4,5cm bez háčika.

22.00 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok žlto ružovej
farby so striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm.

10.00 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice z
korálok dúhovo
zelenej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
modro šedej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
cyklámenovo
modrej farby so
striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok ružovo
fialových odtieňov,
ktoré sa hodia na
sviatočnú príležitosť
alebo bežný deň.
Háčiky strieborné.
Dĺžka 3,5cm bez
háčika.

14.50 €
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Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z korálok dvoch
odtieňov béžovej
farby , ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

15.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z béžovo hnedých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4cm bez háčika.

15.50 €

Náušnice

Ručne vyrábané -
šité náušnice zo
sklenených korálok
so striebornými
háčikami. Dĺžka
3cm bez háčika.

14.50 €

Elegantný náramok

Ručne vyrábaný
elegantný náramok
z modro čiernych
korálok. Dĺžka
18cm.

9.00 €

Sada náhrdelník,
náramok a
náušnice

Trojdielna sada
náhrdelník, náramok
a náušnice farby
šampanského s
rôznofarebným
leskom. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 37cm s
predlžujúcim
zapínaním, náramku
18cm a náušníc
3,5cm bez háčika.

77.70 €

Náhrdelník

Ručne vyrábaný
korálkový
náhrdelník, z fialovo
čiernych korálok.
Dĺžka 40cm.

16.20 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno zlatých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
3,5cm bez háčika.

14.50 €

Náušnice

Elegantné, ručne
vyrábané náušnice,
z čierno zlatých
korálok, ktoré sa
hodia na sviatočnú
príležitosť alebo
bežný deň. Háčiky
strieborné. Dĺžka
4.5cm bez háčika.

14.50 €
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Sady

Náhrdelník a
náramok

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náramok, vyrobené
z priehľadných a
bielych brúsených
korálok. Dĺžka
náhrdelníka 36cm s
predlžujúcim
zapínaním, dĺžka
náramku 17cm.

21.00 €

Náhrdelník, náramok
a náušnice

Elegantná trojdielna
sada náušníc,
náramku s
náhrdelníkom,
vyrobená z
brúsených korálok.
Dĺžka náušníc 3cm
bez háčika,
náramku 18cm,
dĺžka náhrdelníka
45cm.

27.00 €

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, vyrobené
z korálok rôznych
odtieňov fialovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 44cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 4cm bez
háčika.

32.00 €

Náhrdelník a
náušnice

Dvojdielna sada
náhrdelník a
náušnice, ružovej
farby. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 54cm so
zapínaním, dĺžka
náušníc 3cm bez
háčika.

25.50 €

Náhrdelník a
náramok

Elegantná sada
náramku s
náhrdelníkom,
vyrobená z
brúsených korálok.
Dĺžka náramku
18cm, dĺžka
náhrdelníka 45cm.

19.00 €

Náramok a
náušnice

Sada náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
19cm, dĺžka náušníc
2cm bez háčika.

12.50 €

Náramok a
náušnice

Elegantná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
18cm, dĺžka náušníc
3cm bez háčika.

13.00 €

Náramok a
náušnice

Nenápadná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
21cm, dĺžka náušníc
2cm bez háčika.

12.50 €

51 / 69

Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Telefón: +421 57 3700222, Mobil: +421 948 374 471
e-mail: info@presninu.sk



Náramok a
náušnice

Nenápadná sada
náramku s
náušnicami,
vyrobená z
perlových korálok.
Dĺžka náramku
19,5cm, dĺžka
náušníc 2cm bez
háčika.

18.00 €

Náramok a
náušnice

Veselá sada náušníc
s náramkom žltej
farby, dĺžka náramku
18cm a dĺžka
náušníc 2cm bez
háčika.

18.00 €

Náramok a
náušnice

Jemná a elegantná
sada náušníc (- dĺžka
4,5cm bez háčika) s
náramkom (- dĺžka
19cm) z brúsených
korálok.

13.00 €

Náramok a
náušnice

Sada náramok s
náušnicami je z
brúsených zelených
korálok, dĺžka
náramku 18cm a
dĺžka náušníc 2cm.

17.00 €

Sada náhrdelník,
náramok a
náušnice

Trojdielna sada
náhrdelník, náramok
a náušnice farby
šampanského s
rôznofarebným
leskom. Použité sú
sklenené korálky a
swarovského
elementy. Dĺžka
náhrdelníka 37cm s
predlžujúcim
zapínaním, náramku
18cm a náušníc
3,5cm bez háčika.

77.70 €
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Spodnice

Ženská spodnica

Ženská spodnica s
fodrou, zdobená
madeirou, materiál
biela bavlna 200g.
Dĺžka 55cm, obvod
pása 85cm.

65.00 €
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Sukne

Detská šatová
sukňa

Detská šatová
sukňa, zdobená
vyšívanou a bielou
stuhou. Materiál
bavlna, veľkosť 110
(5-6rokov).

40.00 €

Sukňa skladaná
bavlnená

Skladaná bavlnená
sukňa, materiál
modrá bavlna 145g,
zdobená výšívanou
stuhou. Dĺžka
66cm, obvod pása
92cm.

40.00 €

Sukňa skladaná
bavlnená

Skladaná bavlnená
sukňa, materiál
červená bavlna 145g,
zdobená vyšívanou
stuhou dĺžka 66cm,
obvod pása 77cm.

40.00 €

Brokátová skladaná
sukňa

Brokátová skladaná
sukňa, zdobená
hnedou
paličkovanou
čipkou. Dĺžka
67cm, obvod pása
104cm. Sukňa je v
páse šitá tak (tunel),
aby sa dala stiahnuť
aj na menší obvod.
Oblasť zemplín.

85.00 €
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Taštičky - kapsičky

Taštičky na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna ,
podšívka - polyester.

14.00 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

14.00 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.33cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.33cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €
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Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta , na tablet, ...)
- vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.24cm, vrchný
materiál bavlna a
žínsovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička na
vychádzky, do
ktorej schováte
všeličo - vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30 x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

14.00 €

Taštička na tablet

Taštička na tablet -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.26 x
v.20cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.28
x v.20cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.28
x v.18cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.26
x v.20cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
polyester.

7.30 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna a zamat,
podšívka -bavlna .

7.30 €
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Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
bavlna.

7.30 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
bavlna.

7.30 €
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Taštičky, kapsičky, kabely, tašky a vaky

Vak

Vak na rýchle
vychádzky alebo
rôznu záujmovú
činnosť, vrchný
materiál bavlna,
podšívka
nepremokavý
šušťak. Veľkosť
34x46cm.

8.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky alebo
rôznu záujmovú
činnosť, vrchný
materiál bavlna,
podšívka
nepremokavý
šušťak. Veľkosť
34x46cm.

8.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x41cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 34x36cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 35x38cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 36x38cm.

7.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky, materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x45cm.

7.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky, materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x45cm.

7.50 €
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Vrecko "Stop
sáčkom!"

Vrecúško "Stop
sáčkom!" je vhodné
ako obal na desiatu
(alebo kozmetiku
ako šampón).
Zvrchu má záhyb,
ktorý sa ľahko vyhne
a zaroveň zabezpečí
aby z neho nič
nevypadlo. Podšívka
je z
nepremokavého
materiálu, dá sa
utierať alebo prať.
Vrchný materiál ja
bavlna. Veľkosť
18x24cm, je akurát
na dva rožky.

2.00 €

Detský vak

Detský vak s
výšivkou anjela,
materiál rifľovina,
veľkosť 31x34cm.

11.00 €

Vak

Vak so štylizovanou
výšivkou, materiál
rifľovina, veľkosť
41x46cm.

17.80 €

Vak

Vak so štylizovanou
výšivkou, materiál
rifľovina, veľkosť
41x46cm.

13.50 €

Plážová taška

Kabela, plážová
alebo aj nákupná
taška cez rameno s
podšívkou. Materiál
bavlna. Rozmer
45x35cm.

11.50 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €

Kabela

Kabela, taška cez
rameno so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmer

22.30 €
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Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál rifľovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
20x23cm.

12.50 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
20x15cm.

9.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery

12.60 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská
kabelka, vrchný
materiál rifľovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
26x22cm.

12.60 €

Kabelka

Dievčenská 
kabelka, vrchný
materiál džínsovina v
kombinácii s
bavlnou, podšívka
bavlna. Rozmery
28x25cm.

13.00 €

Kabelka

Dievčenská malá
kabelka so
štylizovanou
výšivkou srdiečka.
Materiál rifľovina,
podšívka bavlna.
Rozmery

11.00 €
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Kabelka

Dievčenská kabelka
so štylizovanou
výšivkou a krstným
menom. Materiál
bavlna, podšívka tiež
bavlna. Rozmer
25x23cm.

18.50 €

Kabelka

Kabelka so zipsom,
z domáceho plátna
so štylizovanou
výšivkou srdiečka.
Podšívka - bavlna,
veľkosť 28x23cm.

13.50 €

Kabelka s výšivkou

Dievčenská malá
kabelka so
štylizovanou
výšivkou. Materiál
rifľovina. Rozmery

11.00 €

Kabela

Kabela z domáceho
plátna, s podšívkou
z bavlny a s ručnou
výšivkou na klope.
Veľkosť 30x24cm.

16.20 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou motýľa a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

12.00 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou kvietka a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.70 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou srdca a
krstného mena,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.70 €

Detská kabelka do
rúčky

Detská kabelka do
rúčky, s podšívkou a
výšivkou anjela,
vhodná aj ako
darček pre malú
slečnu. Materiál
bavlna.

9.20 €
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Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.40 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester. Vhodný aj
na menší notebook.

17.30 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.38 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

16.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - polyester.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - polyester.

15.00 €
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Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna/ľan a
bavlna, podšívka -
bavlna.

15.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.34 x
v.28cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

13.00 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

15.50 €

Taštičky na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna ,
podšívka - polyester.

14.00 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

14.00 €
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Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.32cm x
v.23cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.33cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.33cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky  do
mesta, tablet, ...) -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička využiteľná
na všeličo (aj na
vychádzky do
mesta , na tablet, ...)
- vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30cm x
v.24cm, vrchný
materiál bavlna a
žínsovina, podšívka -
polyester.

15.10 €

Taštička na
vychádzky

Taštička na
vychádzky, do
ktorej schováte
všeličo - vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.30 x
v.26cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

14.00 €
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Taštička na tablet

Taštička na tablet -
vystužená s
otváracím zipsom,
veľkosť š.26 x
v.20cm, vrchný
materiál bavlna a
domáce plátno,
podšívka - bavlna.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.28
x v.20cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.28
x v.18cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Taštička na
kozmetiku

Taštička na
kozmetiku -
vystužená, so
zipsom, veľkosť š.26
x v.20cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

12.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál rifľovina,
podšívka - bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna,
podšívka - polyester.

15.50 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
polyester.

7.30 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna a zamat,
podšívka -bavlna .

7.30 €
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Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
bavlna.

7.30 €

Taštička na všeličo

Taštička na všeličo
(lieky, perá,
kozmetika,
hyg.potreby,...)
vystužená so
zipsom, veľkosť
š.15cm x v.14cm,
vrchný materiál
bavlna, podšívka -
bavlna.

7.30 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
rifľovina, podšívka -
bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty -
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- bavlna.

15.50 €

Obal na dokumenty

Obal na dokumenty
vystužený s
otváracím zipsom,
veľkosť š.35 x
v.25cm, vrchný
materiál bavlna a
džínsovina, podšívka
- polyester.

15.50 €
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Vaky a vrecúška

Vak

Vak na rýchle
vychádzky alebo
rôznu záujmovú
činnosť, vrchný
materiál bavlna,
podšívka
nepremokavý
šušťak. Veľkosť
34x46cm.

8.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky alebo
rôznu záujmovú
činnosť, vrchný
materiál bavlna,
podšívka
nepremokavý
šušťak. Veľkosť
34x46cm.

8.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x41cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 34x36cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 35x38cm.

7.50 €

Vak

Vak pre deti na
krúžkovú činnosť,
materiál
kočarkovina,
veľkosť 36x38cm.

7.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky, materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x45cm.

7.50 €

Vak

Vak na rýchle
vychádzky, materiál
kočarkovina,
veľkosť 40x45cm.

7.50 €
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Vrecko "Stop
sáčkom!"

Vrecúško "Stop
sáčkom!" je vhodné
ako obal na desiatu
(alebo kozmetiku
ako šampón).
Zvrchu má záhyb,
ktorý sa ľahko vyhne
a zaroveň zabezpečí
aby z neho nič
nevypadlo. Podšívka
je z
nepremokavého
materiálu, dá sa
utierať alebo prať.
Vrchný materiál ja
bavlna. Veľkosť
18x24cm, je akurát
na dva rožky.

2.00 €

Detský vak

Detský vak s
výšivkou anjela,
materiál rifľovina,
veľkosť 31x34cm.

11.00 €

Vak

Vak so štylizovanou
výšivkou, materiál
rifľovina, veľkosť
41x46cm.

17.80 €

Vak

Vak so štylizovanou
výšivkou, materiál
rifľovina, veľkosť
41x46cm.

13.50 €
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Zástery

Zástera bavlnená
skladaná

Biela bavlnená
zástera skladaná,
zdobená vyšívanou
stuhou a madeirou.
Materiál bavlna 145g.
Dĺžka 56cm.

25.00 €

Brokátová skladaná
zástera

Brokátová skladaná
zástera, zdobená
hnedou
paličkovanou
čipkou, na viazanie
vzadu. Dĺžka
66cm. Oblasť
zemplín.

55.00 €
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