
cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522101 forma pro tavení -  přívěšek CELTIC ks 425,00 514,00
3522102 forma pro tavení - přívěšek FRANCOUZSKÝ KVĚT ks 502,00 607,00
3522103 forma pro tavení - přívěšek ANGLICKÝ KVĚT ks 502,00 607,00
3522104 forma pro tavení - přívěšek TOSKÁNSKÝ KVĚT ks 502,00 607,00
3522105 forma pro tavení - náramek CELTIC LEM ks 619,00 749,00
3522106 forma pro tavení - náramek FRANCOUZSKÝ LEM ks 642,00 777,00
3522107 forma pro tavení - náramek LISTY & BOBULE ks 619,00 749,00
3522108 forma pro tavení - kachle MOZAIKA ks 619,00 749,00
3522109 forma pro tavení - kachle 10x10 cm ks 619,00 749,00
3522110 forma pro tavení - DRAČÍ KŘÍDLO ks 619,00 749,00
3522111 forma pro tavení - SALAMANDR ks 619,00 749,00
3522112 forma pro tavení - MOTÝL ks 619,00 749,00
3522113 forma pro tavení - ŽELVA ks 530,00 641,00
3522114 forma pro tavení - ŽÁBA ks 619,00 749,00
3522115 forma pro tavení - SRDCE ks 619,00 749,00
3522116 forma pro tavení - TOSKÁNSKÝ KVĚT 10x10 cm ks 530,00 641,00
3522117 forma pro tavení - kachle KVĚT 11x19 cm ks 595,00 720,00
3522118 forma pro tavení - náramek PROVAZ ks 619,00 749,00
3522119 forma pro tavení - HVĚZDICE 14x14 cm ks 619,00 749,00
3522120 forma pro tavení - JAPONSKÁ HŘEBENATKA 7,6 cm ks 619,00 749,00
3522122 forma pro tavení - hladký KVĚT 7" průměr 21,5 cm ks 934,00
3522123 forma pro tavení - hladký KVĚT 9" průměr 24,0 cm ks 935,00
3522124 forma pro tavení - SLUNEČNICE 9" průměr 24,0 cm ks 998,00
3522125 forma pro tavení - RŮŽE 9" průměr 22,8 cm ks
3522126 forma pro tavení - kulatý TALÍŘ 10" průměr 25,4 cm ks
3522127 forma pro tavení - čtvercový TALÍŘ 10" 25,4 cm ks
3522129 forma lehací - TALÍŘ 7-10" průměr 17-25 cmpro velikost talíře 17-25 cm ks
3522130 forma lehací - MÍSA 7-10" průměr 17-25 cm pro velikost talíře 17-25 cm ks
3522131 forma pro tavení - MOTÝL MALÝ dva ks v jedné formě ks 770,00 932,00
3522132 forma pro tavení - DRAČÍ KŘÍDLO MALÉ dva ks v jední formě ks 770,00 932,00
3522133 forma pro tavení - SASANKA MÁLÁ dvě velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522134 forma pro tavení - SVÍDA MALÁ dvě velikosti v jedné formě ks 620,00 750,00
3522135 forma pro tavení - LOTUS MALÝ dvě velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522136 forma pro tavení - MÁK MALÝ dvě velikosti v jedné formě ks 77,00 93,00
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1 401,00 1 695,00
1 079,00 1 306,00
1 167,00 1 412,00
1 167,00 1 412,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522137 forma pro tavení - RŮŽE MALÁ dvě velikosti v jedné formě ks 620,00 750,00
3522138 forma pro tavení - TRILLIUM MALÉ dvě velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522139 forma pro tavení - KVĚTY I MALÉ tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522140 forma pro tavení - KVTY II MALÉ tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522141 forma pro tavení - LISTY MALÉ tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522142 forma DÓSA KULATÁ, průměr 9 cm, potřebné množství skla 295 g ks
3522143 forma DÓSA OBDÉLNÍK, 10x12 cm, potřebuné množství skla 450 g ks
3522144 forma DÓSA ELIPSA, průměr 15 cm, potřebné množství skla 375 g ks
3522145 forma DÓSA LEDVINA, průměr 12 cm, potřebné množství skla 385 g ks
3522146 forma DÓSA SRDCE, 3,5", 9 cm, potřebné množství skla 310/130 g ks
3522147 forma pro tavení - 6 GINKO LISTŮ ca. 20,3+7,6+3,18 cm ks 864,00
3522148 forma pro tavení - DIAMANT, dva kusy bal
3522149 forma pro tavení - OVÁL, dva kusy bal
3522150 forma pro tavení - RŮZNÉ MALÉ LISTY, pět velikostí v jedné formě ks 770,00 932,00
3522151 forma pro tavení - VĚTEV, tři velikosti v jedné formě ks 620,00 750,00
3522152 forma pro tavení - PINIOVÁ ŠIŠKA, tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522153 forma pro tavení - KVĚTY STROMU, tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522154 forma pro tavení - TROPICKÉ LISTY, tři velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522155 forma pro tavení - JAVOROVÉ LISTY, dvě velikosti v jedné formě ks 770,00 932,00
3522156 forma pro tavení - SERPENTINA MALÁ 1/2", 1,25 cm, pět kusů 15 cm dlouhých ks 934,00
3522157 forma pro tavení - SERPENTINA STŘEDNÍ 3/4", 1,87 cm, pět kusů 15 cm dlouhých ks 934,00
3522158 forma pro tavení - SERPENTINA VELKÁ 1", 1,50 cm, pět kusů 15 cm dlouhých ks 808,00 978,00
3522159 forma pro tavení - MUŠLE, 4 designy ks 864,00
3522160 forma pro tavení - SRDCE  a KRUH ks 840,00
3522161 forma pro tavení - MUŠLE MALÁ, 3 designy ks 864,00
3522162 forma pro tavení - MOŘSKÝ KONÍK + HVĚZDICE, 3 designy ks 864,00
3522163 forma pro tavení - TROPICKÁ RYBA, 4 designy ks 864,00
3522164 forma pro tavení "svícen  kulatý", průměr 13 cm, 500 g skla ks
3522165 forma pro tavení "svícen čtverhranný", 7,5 x 7,5 cm, 250 g skla ks
3522166 forma pro tavení "svícen křivka", 18 cm, 400 g skla ks
3522167 forma pro tavení "list", 27 x 22 cm, 350-400 g skla ks
3522168 forma pro tavení "šperk malý kruh 6 v jednom" min. 4 g frity nebo prášku bal 817,00 989,00
3522169 forma pro tavení "šperk kruh 3-2-1 v jednom" min  7 / 9 / 17 g skla bal 864,00
3522170 forma pro tavení "šperk přívěšek 60-50-40 x 25 mm" min 5 / 7 / 9 g skla bal 864,00
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cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522171 forma pro tavení "šperk geometrie 6 v jednom" plnění cca 6 g skla bal 864,00
3522172 forma pro tavení "šperk pedant 5 v jednom" plnění 10 a 14 g skla bal 864,00
3522173 forma pro tavení " list deštného pralesa " , 10/21 cm , plnění skla 125 g ks
3522174 forma pro tavení " list Kiwi " , 10/21 cm , plnění skla 125 g ks
3522175 forma pro tavení " Ozdoby NANO PERLE 16 v 1 " Forma 11x16 cm bal 864,00
3522176 forma pro tavení " šperk kulatý přívěšek  " 6 kulatých přívešků v jedné formě bal 864,00
3522177 forma pro tavení " Šperk čtvercový přívěsek " 6 čtvercových přívešků v jedné formě bal 864,00
3522178 forma pro tavení " sněhové vločky " průměr 7 cm bal 864,00
3522179 forma pro tavení " šperk Přívěšek kapka " 6 oválných přívešků v jedné formě ks 864,00
3522180 forma pro tavení " šperk Přívěšek kapka " 6 oválných přívešků v jedné formě ks 864,00
3522181 forma pro tavení " Botanické motivy " ks
3522218 forma lehací čtverec s vlnami výprodej ks 962,00
3522248 forma lehací, MVR-153 obdélníková 40x19 cm ks 474,00 574,00
3522249 forma lehací, MVO-152 oválná 40x19 cm ks 474,00 574,00
3522250 forma lehací, LPT-409 trojúhelníkový lem 20 cm ks 152,00 184,00
3522251 forma lehací, LPT-400 trojúhelníkový lem 26 cm ks 215,00 260,00
3522252 forma lehací, APT-118 talíř se šesti rohy 21/21 cm ks 441,00 534,00
3522301 forma lehací AST-130 hvězda s obličejem 13 cm ks 407,00 492,00
3522302 forma lehací ALN-130 čtvrtměsíc s obličejem 13x15 cm ks 407,00 492,00
3522303 forma lehací ASL-130 slunce s obličejem 13 cm ks 407,00 492,00
3522304 forma lehací PAN-158 anděl 13x10 cm ks 388,00 469,00
3522305 forma lehací PPL-458 jmelí se stuhou 10x13 cm ks 407,00 492,00
3522306 forma lehací CRZ-500 kosočtverec zakřivený 40x30 cm ks 949,00
3522307 forma lehací PAL-458 vánoční stromek 9x8 cm ks 388,00 469,00
3522321 forma lehací CQ3-200 popelník čtverec 20 cm ks 271,00 328,00
3522322 forma lehací PPC-144 popelník kulatý 15 cm, vysoké rohy ks 112,00 136,00
3522323 forma lehací PPC-041 popelník kulatý 13 cm ks 102,00 123,00
3522324 forma lehací PPC-042 popelník kulatý/rovný 23 cm, široké rohy ks 168,00 203,00
3522325 forma lehací CVS-101 ořezané kulaté rohy zvlněné 30 cm ks 271,00 328,00
3522328 forma lehací PPc-044 - popelník - výprodej ks 183,00 221,00
3522329 forma lehací PPC-044 popelník čtvercový 16 cm na 4 cigarety ks 173,00 209,00
3522331 forma lehací APT-706 talíř čtvercový rovný 21 cm ks 289,00 350,00
3522332 forma lehací APT-705 talíř čtvercový rovný 26 cm ks 348,00 421,00
3522333 forma lehací APT-704 talíř črvercový rovný 31 cm ks 463,00 560,00
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cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522335 forma lehací APT-261 talíř čtvercový společná mitra 19 cm ks 315,00 381,00
3522336 forma lehací APT-265 talíř čtvercový společná mitra 26 cm ks 461,00 558,00
3522341 forma lehací APQ-198 čtverec lehce klenutý 28 cm ks 448,00 542,00
3522342 forma lehací APQ-199 čtverec lehce klenutý 24 cm ks 337,00 408,00
3522343 forma lehací APQ-200 čtverec lehce klenutý 20 cm ks 287,00 347,00
3522344 forma lehací APQ-201 čtverec lehce klenutý 17 cm ks 186,00 225,00
3522350 forma lehací CQ1-130 čtverec silně klenutý 13 cm ks 163,00 197,00
3522351 forma lehací CQ1-170 čtverec silně klenutý 18 cm ks 204,00 247,00
3522352 forma lehací CQ1-220 čtverec silně klenutý 24 cm ks 245,00 296,00
3522355 forma lehací CPT-160 mísa kulatá, lem konvexní 16 cm ks 139,00 168,00
3522356 forma lehací CPT-210 mísa kulatá, lem konvexní 21 cm ks 177,00 214,00
3522357 forma lehací CPT-260 mísa kulatá, lem konvexní 26 cm ks 210,00 254,00
3522358 forma lehací CPT-300 mísa kulatá, lem konvexní 30 cm ks 217,00 263,00
3522359 forma lehací CPT-350 mísa kulatá, lem konvexní 35 cm ks 245,00 296,00
3522360 forma lehací MRP-111 čtverec přibližně 12-14 cm, lem přibližně konvexní ks 98,00 119,00
3522361 forma lehací MR1-331 čtverec, lem konvexní, 17 cm ks 244,00 295,00
3522362 forma lehací MR1-332 čtverec, lem konvexní 24 cm ks 312,00 378,00
3522363 forma lehací MR1-333 čtverec, lem konvexní 28 cm ks 275,00 333,00
3522364 forma lehací MRO-133 čtverec, lem konvexní 31 cm ks 546,00 661,00
3522365 Lehací forma , miska kulatá , okraj kolmý, průměr dna cca 16 cm , výska formy 3,5 cm- novinka 20 ks 245,00 296,00
3522366 Lehací forma , miska kulatá , okraj kolmý, průměr dna cca 21 cm , výska formy 4 cm- novinka 2013 ks 245,00 296,00
3522367 forma lehací - dopisní obálka 24x15,5 cm výška 2,5 cm novinka 2013 ks 316,00 382,00
3522370 forma lehací PBC-100 mísa kulatá mělká 24 cm ks 130,00 157,00
3522371 forma lehací PBC-098 mísa kulatá mělká 18 cm ks 109,00 132,00
3522372 forma lehací PBC-419 mísa kulatá mělká 14 cm ks 98,00 119,00
3522373 forma lehací PBC-418 mísa kulatá mělká 12 cm ks 89,00 108,00
3522380 forma lehací AVS-129 obdélník zvlněné rohy 30x20 cm ks 560,00 678,00
3522381 forma lehací AVS-130 obdélník rolované rohy 40x27 cm ks 686,00 830,00
3522382 forma lehací PVS-189 tác čtverec 36,5x19 cm ks 411,00 497,00
3522383 forma lehací AVS-157 mísa šestiúhelník s ornamenty 37 cm ks 770,00 932,00
3522384 forma lehací PVS-174 mísa skořápka kulatá 33 cm ks 415,00 502,00
3522385 forma lehací PVS-312 mísa hluboká kulatá 37 cm, hloubka 5 cm ks 611,00 739,00
3522388 forma lehací PPT-169 ovál otevřený klenutý 17x13 cm ks 139,00 168,00
3522389 forma lehací PPT-180 čtverec otevřený, rohy kulaté 13x11 cm ks 185,00 224,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522390 forma lehací PCR-184 srdce 23x20 cm ks 363,00 439,00
3522391 forma lehací PSL-900 měsíc 13 cm ks 261,00 316,00
3522392 forma lehací PSL-901 měsíc 17 cm ks 279,00 338,00
3522393 forma lehací AVF-415 mísa lemovaná ovocem 38 cm ks 710,00 859,00
3522394 forma lehací PBL-236 mísa oválná hluboká s lemem 42x34 cm ks 666,00 806,00
3522395 forma lehací ASP-671 mísa extra mělká s ornamentem ks 902,00
3522397 forma lehací PSP-078 talíř rohy široké 33 cm, hloubka 4 cm ks 393,00 476,00
3522398 forma lehací APT-714 čtverec hluboký, okraj rovný 21 cm ks 300,00 363,00
3522399 forma lehací PCO-149 ulita 27-24 cm ks 378,00 457,00
3522401 forma lehací PLP-293 lampové stínítko 40 cm rovné/zvlněné ks 897,00
3522402 forma lehací PLP-469 lampové stínítko 22 cm rovné/zvlněné ks 289,00 350,00
3522420 forma lehací PPF-205 talíř, okraj s ovocem 27 cm ks 540,00 653,00
3522421 forma lehací PPF-206 talíř, okraj s ovocem 33 cm ks 274,00 332,00
3522423 forma lehací PMR-240 mísa oválná plody moře 50x33 cm ks 747,00 904,00
3522424 forma lehací PMR-241 mísa oválná plody moře 30x19 cm ks 323,00 391,00
3522425 forma lehací PPS-245 rybí talíř 37x30 cm ks 594,00 719,00
3522426 forma lehací PPS-246 rybí talíř 24x20 cm ks 318,00 385,00
3522428 forma lehací PNT-223 talíř kulatý vánoční 33 cm ks 523,00 633,00
3522429 forma lehací PBV-316 ovál lehce klenutý 40x30 cm ks 514,00 622,00
3522430 forma lehací PBV-317 ovál lehce klenutý 35x24 cm ks 373,00 451,00
3522431 forma lehací PBV-333 ovál lehce klenutý 30x22 cm ks 318,00 385,00
3522432 forma lehací CQ4-150 čtverec, otevřená pyramida 13 cm ks 143,00 173,00
3522433 forma lehací CQ4-200 čtverec, otevřená pyramida 18 cm ks 271,00 328,00
3522434 forma lehací AVS-571 podlouhlý okraj rovný 45x25 cm ks 708,00 857,00
3522435 forma lehací AVS-557 podlouhlý okraj rovný 31x19 cm ks 385,00 466,00
3522436 forma lehací PBL-055 ovál mělký, rohy zvlněné 42x30 cm ks 588,00 711,00
3522437 forma lehací PBL-135 kruh mělký, rohy zvlněné 30 cm ks 397,00 480,00
3522438 forma lehací PBL-308 mísa kulatá, lem rovný 37 cm ks 611,00 739,00
3522439 forma lehací PBL-310 mísa kulatá, lem rovný 30 cm ks 397,00 480,00
3522440 forma lehací PLP-294 lampa-mísa kužel mělký 35 cm ks 529,00 640,00
3522441 forma lehací PLP-295 lampa-mísa klužel mělký 30 cm ks 344,00 416,00
3522442 forma lehací PLP-339 lampa-mísa kužel mělký 21 cm ks 246,00 298,00
3522443 forma lehací PSP-217 mísa s podšálkem 25x21,5cm ks 279,00 338,00
3522444 forma lehací PAN-154 mísa tvarovaná květinami 26 cm ks 593,00 718,00

1 091,00

1 085,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522445 forma lehací PAN-155 mísa tvarovaná květinami 14 cm ks 274,00 332,00
3522446 forma lehací PMT-461 čtvercová kachle 15 cm ks 149,00 180,00
3522447 forma lehací PMT-390 čtvercová kachle 10 cm ks 76,00 92,00
3522448 forma lehací PMT-198 čtvercová kachle 20 cm ks 202,00 244,00
3522449 forma lehací PMT-228 kachle 12,5x20 cm ks 175,00 212,00
3522460 forma lehací CFR-120 mísa tvarovaná květinami 12,5 cm ks 136,00 165,00
3522461 forma lehací CFR-170 mísa tvarovaná květinami 16,5 cm ks 163,00 197,00
3522462 forma lehací CFR-210 mísa tvarovaná květinami 21 cm ks 194,00 235,00
3522463 forma lehací CFR-270 mísa tvarovaná květinami 27 cm ks 210,00 254,00
3522464 forma lehací CFR-320 mísa tvarovaná květinami 32 cm ks 234,00 283,00
3522470 forma lehací CQ2-120 čtverec ohnutý 12 cm ks 170,00 206,00
3522471 forma lehací CQ2-210 čtverec ohnutý 20 cm ks 185,00 224,00
3522472 forma lehací CQ2-240 čtverec ohnutý 23 cm ks 190,00 230,00
3522473 forma lehací CQ2-300 čtverec ohnutý 28 cm ks 217,00 263,00
3522475 forma lehací MRP-131 tác, kulatá rohy 54x42 cm ks
3522476 forma lehací MC1-143 čtverec lem šikmý 20 cm, hloubka 4 cm ks 356,00 431,00
3522477 forma lehací MC0-143 čtverec lem šikmý 14,5 cm hloubka 5 cm ks 263,00 318,00
3522478 forma lehací ABB-195 čtverec lem zvlněný 21 cm ks 402,00 486,00
3522479 forma lehací MT1-370 trojúhelník rolované rohy 14 cm hloubka 5 cm ks 186,00 225,00
3522480 forma lehací MT2-370 ovál sešívaný hluboký tažený 15x13 cm ks 170,00 206,00
3522481 forma lehací PVB-142 mísa ohnutá 37x13 cm hloubka 30 cm ks 400,00 484,00
3522482 forma lehací PVC-137 část kruhu se dvěma oblouky 30x15x4 ks 347,00 420,00
3522483 forma lehací MST-455 mísa hvězda 21 cm, výška 3,5 cm ks 369,00 446,00
3522485 forma lehací AVS-577 mísa oválná 30x24 cm, výška 5 cm ks 663,00 802,00
3522486 forma lehací MRP-356 mísa kulatá rovná 33 cm, hloubka 7 cm ks 710,00 859,00
3522487 forma lehací MRP-358 mísa kulatá vysoká 40 cm, hloubka 9 cm ks 994,00
3522488 forma lehací MRP-357 mísa kulatá rovná 39 cm, hloubka 5 cm ks 949,00
3522489 forma lehací APT-331 čtverec ohnutý lem malý 21 cm ks 338,00 409,00
3522495 forma lehací LVS-242 mísa čtvercová hluboká 28x28 cm ks 305,00 369,00
3522496 forma lehací PPB-557 plamen svíčky 20x14 cm ks 194,00 235,00
3522497 forma lehací MNV-100 čtverec zvlněné rohy 12x12 cm ks 230,00 278,00
3522498 forma lehací APN-289 jedle 18x20 cm ks 421,00 509,00
3522501 forma lehací malá vlna kulatá 37 cm, hloubka 4,5 cm ks
3522502 forma lehací velká vlna kulatá 48 cm, hloubka 5 cm ks

2 661,00 3 220,00
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cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522503 forma lehací obdélník 31x19x4 cm ks 590,00 714,00
3522504 forma lehací malé rondo průměr 19 cm, hloubka 1 cm ks 341,00 413,00
3522505 forma lehací obdélník 38x19x4 cm ks 648,00 784,00
3522506 forma lehací střední rondo průměr 30 cm hloubka 2 cm ks 622,00 753,00
3522507 forma lehací jednoduchý čtverec zakřivený 8x4x1 cm ks 185,00 224,00
3522508 forma lehací velké rondo průměr 38 cm hloubka 5 cm ks
3522509 forma lehací jednoduchý čtverec 15x9x2 cm ks 298,00 361,00
3522510 forma lehací jednoduchý čtverec 13x7x2 cm ks 254,00 307,00
3522511 forma lehací čtverec I 11x11 cm, hloubka 1 cm ks 267,00 323,00
3522512 forma lehací čtverec II 21x21 cm, hloubka 1,5 cm ks 409,00 495,00
3522513 forma lehací čtverec III 25x25 cm, hloubka 2 cm ks 590,00 714,00
3522514 forma lehací čtverec IV 30x30 cm, hloubka 2,5 cm ks 648,00 784,00
3522515 forma lehací čtverec V 41x41 cm, hlubka 3,5 cm ks
3522516 forma lehací mísa mělká průměr 40 cm, hloubka 6 cm ks
3522517 forma lehací mísa hluboká průměr 40 cm hloubka 8 cm ks
3522518 forma lehací talíř kulatý 36x14x1,5 cm ks 737,00 892,00
3522519 forma lehací talíř kulatý/rovný 36x18x1 cm ks 639,00 773,00
3522520 forma lehací talíř čtvercový I 25x25, 14x14, hloubka 1,5 cm ks 511,00 618,00
3522521 forma lehací talíř čtvercový II 31x31, 18x18, hloubka 1,5 cm ks 653,00 790,00
3522522 forma lehací talíř čtvercový III 38x38, 21x21, hloubka 1,5 cm ks 882,00
3522523 forma lehací těstovinový talíř průměr 33,5 cm, hloubka 4,6 cm ks 898,00
3522524 forma lehací těstovinový talíř prlměr 43 cm, hloubka 8 cm ks
3522525 forma lehací talíř pětiúhelník 33x33, 19x19, hloubka 1,5 cm ks 840,00
3522526 forma lehací most čtyři svíčky 39x15x4 cm ks 699,00 846,00
3522527 forma lehací talíř osmiúhelník 40x40, 23x23, hloubka 1,5 cm ks
3522528 forma lehací obdélník 42x30, hloubka 4,5 cm ks 872,00
3522529 forma lehací oválný talíř 28x28, 16x16, hliubka 1,5 cm ks 544,00 658,00
3522531 forma lehací spékací prsten mini 18x8 cm ks 267,00 323,00
3522532 forma lehací spékací prsten midi 23x13 cm ks 329,00 398,00
3522533 forma propadací kruh  maxi 28x17 cm ks 390,00 472,00
3522534 forma lehací hluboká mísa průměr 18 cm, hloubka 7 cm ks 574,00 695,00
3522535 forma lehací hluboká mísa průměr 26 cm, hloubka 10 cm ks 914,00
3522540 forma lehací čtverec zakřivený 30x30 cm, hloubka 6 cm ks 871,00
3522541 forma lehací čtverec zvlněný 30x30 cm, hloubka 4,5 cm ks 782,00 946,00

1 059,00 1 281,00

1 187,00 1 436,00
1 152,00 1 394,00
1 459,00 1 765,00

1 067,00
1 087,00

1 459,00 1 765,00
1 016,00

1 008,00 1 220,00
1 055,00

1 106,00
1 054,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522542 forma lehací křivka 33x39 cm, hloubka 5 cm ks
3522543 forma lehací vlna 35x40 cm, hloubka 5 cm ks
3522544 forma lehací mísa Step II průměr 39 cm, hloubka 19 cm ks
3522545 forma lehací mísa Step III průměr 31 cm, hloubka 20,5 cm ks
3522546 forma lehací mísa talíř průměr 30 cm, hloubka 4 cm ks 890,00
3522547 forma lehací mísa talíř průměr 39 cm, hloubka 5 cm ks
3522548 forma lehací čtverec talíř 17x17 cm, hloubka 4 cm ks 340,00 411,00
3522549 forma lehací vějíř 44x27 cm, hloubka 1 cm ks 887,00
3522550 forma lehací popelník No.1 20x20 cm, 10x10, hloubka 1,5 cm ks 481,00 582,00
3522551 forma lehací popelník No.2 20 cm, hloubka 1,5 cm ks 481,00 582,00
3522552 forma lehací popelník No.3 25x25, hloubka 1,5 cm ks 616,00 745,00
3522553 forma lehací antique malá 27 cm, hloubka 3,5 cm ks 574,00 695,00
3522554 forma lehací antique velká 31 cm, hloubka 4 cm ks 723,00 875,00
3522555 forma lehací půl válec 33x36 cm, výška 11 cm pro panel skla 32,5x38 cm ks
3522556 forma lehací půl válec 23x27 cm, výška 10 cm pro panel skla 26,5x32,5 cm ks 672,00 813,00
3522557 forma lehací klasik malá 30 cm, hloubka 6,5 cm ks 826,00 999,00
3522558 forma lehací klasik velká 40 cm, hloubka 8 cm ks
3522559 forma lehací talíř mělký 38 cm, hloubka 3 cm ks 914,00
3522560 forma lehací talíř mělký 45 cm, hloubka 6 cm ks
3522561 forma lehací čtvercový talíř 15x15 cm, hloubka 2,5 cm ks 298,00 361,00
3522562 forma lehací talíř venuše 45x15 cm, hloubka 1,8 cm ks 682,00 825,00
3522563 forma lehací talíř dezert venuše 28x11 cm, hloubka 1,8 cm ks 639,00 773,00
3522564 forma lehací salátový talíř venuše 25x10 cm, hloubka 3,5 cm ks 647,00 783,00
3522565 forma lehací polévkový talíř venuše 24x9,5 cm, hloubka 4 cm ks 700,00 847,00
3522566 forma lehací talíř saturn 32x16 cm, hloubka 1,74 cm ks 675,00 817,00
3522567 forma lehací talíř dezert saturn 29x12 cm, hloubka 1,7 cm ks 639,00 773,00
3522568 forma lehací salátový talíř 25x12 cm, hloubka 3 cm ks 640,00 774,00
3522569 forma lehací polévkový talíř saturn 26x12 cm, hloubka 4 cm ks 692,00 837,00
3522570 forma lehací talíř jupiter 32x16 cm, hloubka 1,7 cm ks 682,00 825,00
3522571 forma lehací talíř dezert 29x13 cm, hloubka 1,5 cm ks 624,00 755,00
3522572 forma lehací salátový talíř jupiter 26x12 cm, hloubka 2,7 cm ks 647,00 783,00
3522573 forma lehací polévkový talíř 26x10 cm, hloubka 3,8 cm ks 700,00 847,00
3522574 forma lehací ovál dlouhý 47x17 cm, hloubka 2,5 cm ks 709,00 858,00
3522575 forma lehací ovál krátký 38x16 cm, hloubka 3,5 cm ks 570,00 690,00

1 080,00 1 307,00
1 063,00 1 286,00
1 559,00 1 886,00
1 151,00 1 393,00

1 077,00
1 088,00 1 316,00

1 073,00

1 221,00 1 477,00

1 299,00 1 572,00
1 106,00

1 495,00 1 809,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522576 forma lehací ovál 40x26 cm, hloubka 3,5 cm ks 688,00 832,00
3522577 forma lehací mísa talíř průměr 29 cm, hloubka 7 cm ks 807,00 976,00
3522578 forma lehací tác 25x25 cm, hloubka 2 cm ks 548,00 663,00
3522579 forma lehací tác 35x35 cm, hloubka 2,4 cm ks 826,00 999,00
3522580 forma lehací kulatý trojúhelník průměr 24 cm, hloubka 1,5 cm ks 556,00 673,00
3522581 forma lehací kulatý trojúhelník průměr 36 cm, hloubka 1,5 cm ks 694,00 840,00
3522582 forma lehací list 55x26 cm, hloubka 3 cm ks 929,00
3522583 forma lehací tác 24x24 cm hloubka 1,8 cm ks 548,00 663,00
3522584 forma lehací obdílníková mělká mísa dlouhá 38x23 cm, hloubka 3 cm ks 947,00
3522585 forma lehací popelník 25x21 cm, hloubka 1,5 cm ks 388,00 469,00
3522586 forma lehací popelník pentagon 24x24 cm, hloubka 1,5 cm ks 398,00 482,00
3522587 forma lehací mělká mísa trojhraná 40x55 cm, hloubka 5 cm ks
3522588 forma lehací mělká mísa-loď 45x26 cm, hloubka 5 cm ks 950,00
3522589 forma lehací lampa ohýbaná 25x18 cm, hloubka 32 cm pro rozměry skla 31x22 cm ks 933,00
3522590 forma lehací svíčkový most 4  28x14 cm, hloubka 2,8 cm ks 620,00 750,00
3522591 forma lehací svíčkový most 1 18x12,5 cm, hloubka 3,8 cm ks 519,00 628,00
3522592 forma lehací svíčkový most 1 17x14,5 cm, hloubka 3 cm ks 342,00 414,00
3522593 forma lehací svíčkový most 2 25x14,5 cm, hloubka 3 cm ks 484,00 586,00
3522594 forma lehací Murini 3 26x21 cm, hloubka 3 cm ks 633,00 766,00
3522595 forma lehací Murini 4 26x21 cm, hloubka 2 cm ks 633,00 766,00
3522596 forma lehací Murini 5+5 velká 25x25 cm, hloubka 2,5 cm ks 648,00 784,00
3522597 forma lehací Murini 7 malá 17x17 cm, hloubka 1 cm ks 590,00 714,00
3522598 forma lehací talíř oválný hluboký 49x20,5 cm, hloubka 6,2 cm ks 688,00 832,00
3522599 forma lehací těstovinový talíř průměr 29 cm, hloubka 4,2 cm ks 723,00 875,00
3522600 forma lehací mísa talíř průměr 51 cm, hloubka 4,2 cm ks
3522601 forma lehací mísa talíř průměr 37 cm, hloubka 4 cm ks
3522602 forma lehací mísa talíř průměr 24 cm, hloubka 4 cm ks 580,00 702,00
3522603 forma lehací mísa talíř průměr 19 cm, hloubka 2,5 cm ks 477,00 577,00
3522604 forma lehací mísa talíř průměr 51 cm, hloubka 9 cm ks
3522605 forma lehací mísa talíř průměr 40 cm, hloubka 8 cm ks
3522606 forma lehací lampa ohýbaná kužel pro velikost skla 39,5x23,5 cm ks 997,00
3522607 forma lehací mísa XL průměr 56 cm, hloubka 10 cm ks
3522608 forma lehací mísa talíř průměr 13 cm, hloubka 3,3 cm ks 330,00 399,00
3522609 forma lehací malá klasik průměr 21 cm, hloubka 1,5 cm ks 321,00 388,00

1 124,00

1 146,00

1 126,00 1 362,00
1 150,00
1 129,00

1 757,00 2 126,00
1 048,00 1 268,00

1 797,00 2 174,00
1 186,00 1 435,00

1 206,00
3 175,00 3 842,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522610 forma lehací malá klasik průměr 15 cm, hloubka 1,5 cm ks 243,00 294,00
3522611 forma lehací malá klasik průměr 15 cm, hloubka 2 cm ks 267,00 323,00
3522612 forma lehací kulatá průměr 22 cm, hloubka 2,2 cm ks 354,00 428,00
3522614 forma lehací zanechaná průměr 17,5 cm, hloubka 6 cm ks 412,00 499,00
3522615 forma lehací zanechaná průměr 34 cm, hloubka 20 cm ks 481,00 582,00
3522618 forma lehací zanechaná z elipsy 45x23x35 cm, hloubka 17,5 cm ks 959,00
3522619 forma lehací zanechaná ze čtverce 31x31 cm, 19x14 cm ks 832,00
3522620 forma lehací zanechaná ze čtverce 25x25cm, hloubka 1,5 cm ks 793,00 960,00
3522621 forma lehací zanechaná ze čtverce/kruhu 25x25 cm, hloubka 1,5 cm ks 793,00 960,00
3522622 forma lehací talíř Seder průměr 32 cm, hloubka 3 cm ks 890,00
3522623 forma lehací talíř na mýdlo průměr 23 cm, hloubka 4 cm ks 570,00 690,00
3522624 forma lehací jemně zakřivený 44x44 cm, hloubka 3 cm ks
3522625 forma lehací obdélníková mělká mísa 29x19 cm, hloubka 2,5 cm ks 821,00 993,00
3522627 forma lehací půl válec 42x47 cm, hloubka 15 cm ks
3522628 forma lehací talíř čtvercový 37x37, hloubka 2 cm ks 837,00
3522629 forma lehací talíř malý - výprodej ks 597,00 722,00
3522632 forma lehací mísa mělká průměr 17 cm, hloubka 4 cm ks 340,00 411,00
3522633 forma lehací čtvercový talíř 13x13 cm, hloubka 2,7 cm ks 254,00 307,00
3522634 forma lehací čtvercový talíř 8x8 cm, hloubka 1,5 cm ks 185,00 224,00
3522635 forma lehací talíř vlnitý malý 11x11 cm, hloubka 8 cm ks 241,00 292,00
3522636 forma lehací talíř vlnitý střední 21x12 cm, hloubka 1,5 cm ks 409,00 495,00
3522637 forma lehací talíř vlnitý velký 28x16 cm, hloubka 2 cm ks 653,00 790,00
3522638 forma lehací talíř oválný hluboký 28x11 cm, hloubka 2,7 cm ks 427,00 517,00
3522639 forma lehací talíř oválný dlouhý 28x11 cm, hloubka 1,3 cm ks 362,00 438,00
3522640 forma lehací zanechaná ze čtverce 40x23 cm, 28x10,5 cm ks 767,00 928,00
3522641 forma lehací talíř čtverec 21x21 cm, hloubka 2,5 cm ks 409,00 495,00
3522642 forma lehací talíř čtverec 32x21,5 cm, hloubka 1 cm ks 653,00 790,00
3522643 forma lehací kruhový talíř průměr 34 cm, hloubka 1,4 cm ks 682,00 825,00
3522645 forma pro tavení číslo 1 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522646 forma pro tavení číslo 2 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522647 forma pro tavení číslo 3 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522648 forma pro tavení číslo 4 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522649 forma pro tavení číslo 5 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522651 forma pro tavení číslo 6 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00

1 160,00
1 007,00

1 077,00

1 449,00 1 753,00

1 910,00 2 311,00
1 013,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522652 forma pro tavení číslo 7 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522653 forma pro tavení číslo 8 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522654 forma pro tavení číslo 9 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522655 forma pro tavení číslo 0 9,3x7,3x1 cm ks 231,00 280,00
3522656 forma pro tavení SRDCE 6,5x4x0,5 cm ks 184,00 223,00
3522657 forma pro tavení HVĚZDA 7,5x4,5x0,5 cm ks 184,00 223,00
3522658 forma pro tavení MOZAIKA 4 čtverce 2,5x2,5x0,5 cm ks 153,00 185,00
3522659 forma pro tavení MOZAIKA 100 čtverců 2,5x2,5x0,5 cm ks 808,00 978,00
3522661 forma lehací konkávní mělká mísa 25x45 cm, hloubka 1,5 cm ks 741,00 897,00
3522662 forma lehací konvexní mělká mísa 25x45 cm, hloubka 1,5 cm ks 706,00 854,00
3522663 forma lehací miska na mytí průměr 37cm,hloubka 13 cm ks
3522664 forma lehací salátová mísa průměr 37 cm, hloubka 12 cm ks
3522665 forma lehací čínský čtverec 9x9x2 cm ks 283,00 342,00
3522666 forma lehací 4 čínské čtverce 18x18x2 cm ks 450,00 545,00
3522668 forma lehací čínská lžíce 12x3x2,5 cm ks 254,00 307,00
3522670 forma lehací Yin-Yang velký 35x35x2,6 cm ks 820,00 992,00
3522671 forma lehací Yin-Yang malý 30x30x2,6 cm ks 655,00 793,00
3522672 forma lehací talíř 4 čtverce 35x35x3,5 cm ks 902,00
3522673 forma lehací retro party čtvercová mísa 42x42x9 cm ks
3522674 forma lehací retro party čtvercový tác 42x30x4,5 cm ks
3522675 forma lehací mísa na čínskou polévku kulatá průměr 18,5 cm, hloubka 5 cm ks 368,00 445,00
3522676 forma lehací loď střední čtverec 44,5x12x3,8 cm ks 793,00 960,00
3522677 forma lehací malý obdélník na sushi 24x13x2 cm ks 442,00 535,00
3522678 forma lehací velký obdélník na sushi 29x23,5x1,5 cm ks 782,00 946,00
3522679 forma lehací snídaňový podnos vlnitý 38x23x2 cm ks 653,00 790,00
3522680 forma lehací pyramidový čtverec 16x16x13 cm ks 988,00
3522681 forma lehací svíčkový most univerzální 28x14 cm ks 563,00 681,00
3522682 forma lehací dvojitá křivka malá 24x20x4,5 cm ks 625,00 756,00
3522683 forma lehací plochý podnos na snack 24x17x1,4 cm ks 533,00 645,00
3522684 forma lehací obdélníkový podnos s měkkými rohy 36x24x2 cm ks 841,00
3522685 forma lehací mini obdélníkový podnos s měkkými rohy 16x16x1,6 cm ks 313,00 379,00
3522686 forma lehací elegantní ovál 69x19x1,4 cm ks
3522687 forma lehací malá loď 32x9,5x2 cm ks 481,00 582,00
3522688 forma lehací velká loď 58x16,5x3,5 cm ks

1 697,00 2 053,00
1 697,00 2 053,00

1 091,00
1 387,00 1 678,00
1 046,00 1 266,00

1 195,00

1 018,00

1 813,00 2 194,00

1 813,00 2 194,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3522689 forma lehací servírovací mísa Casablanca 45x45x6,7 cm ks
3522690 forma lehací mísa Casablanca 38,3x38,3x1,8 cm ks 838,00
3522691 forma lehací večeřový tác Casablanca 32x32x1,8 cm ks 653,00 790,00
3522692 forma lehací salátový tác Casablanca 29,5x29,5x2,5 cm ks 719,00 870,00
3522693 forma lehací polévková mísa Casablanca 29,2x29,2x3,4 cm ks 735,00 889,00
3522694 forma lehací mělká mísa 1 Casablanca 15,5x15,5x1,9 cm ks 219,00 265,00
3522695 forma lehací mělká mísa 2 Casablanca 15,4x15,4x1,7 cm ks 219,00 265,00
3522696 forma lehací mělká mísa 3 Casablanca 11,7x11,7x1,3 cm ks 217,00 263,00
3522697 forma lehací mělká mísa 4 Casablanca 11,7x11,7x1,3 cm ks 217,00 263,00
3522698 forma lehací ryba 32,5x25,5x2,5 cm ks 849,00
3522699 forma pro tavení africká maska 1 33,5x23,5x4,8 cm ks 958,00
3522700 forma pro tavení africká maska 2 37,5x24x6 cm ks 977,00
3522701 forma pro tavení africká maska 3 33,5x23,5x4,8 cm ks 958,00
3522702 forma pro tavení protěž alpská 32x32x4 cm ks
3522703 forma lehací čtverec VI 28x28 cm, hloubka 1,5 cm ks 768,00 929,00
3522704 forma lehací Coope 30 cm, hloubka 9 cm ks
3522705 forma lehací mandle 34,5x21,5x5 cm ks 952,00
3522715 forma lehací  Palmový list    novinka ks
3522730 forma nerezová 300 mm hloubka : 4.0 cm ks
3522735 forma nerezová , průměr 35 cm , hloubka 4,7 cm ks
3522760 forma nerezová , průměr 60 cm , hloubka 8 cm ks
3522770 forma nerezová , průměr 70 cm , hloubka 8,5 cm ks
3522780 forma nerezová , průměr 80 cm , hloubka 9 cm ks
3522800 forma nerezová pro nástěník  24/32 ks
3522900 forma nerezová pro nástěník  34/32 ks
3523000 forma nerezová pro nástěník podle stříhů :  Volkmann Vorlagenmappe ks
3523050 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Loď  cca 180x 65x40mm ks 438,00 530,00
3523051 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Dům malý  cca 45x  80x30 mm ks 438,00 530,00
3523052 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Dům velký  cca 60x110x40 mm ks 488,00 590,00
3523053 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Srdce  cca 70x  70x30 mm ks 488,00 590,00
3523054 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Hranol A  cca 40x  40x30 mm ks 188,00 227,00
3523055 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Hranol B  cca 80x  40x30 mm ks 213,00 258,00
3523056 forma 3D pro tavení, nerez, motiv : Hranol C  cca 80x  80x40 mm ks 238,00 288,00
3523100 forma velká mísa kulové dno  průměr : 35,5 cm - hloubka : 15,0 cm ks 708,00 857,00

1 480,00 1 791,00
1 014,00

1 027,00
1 159,00
1 182,00
1 159,00

1 082,00 1 309,00

1 213,00 1 468,00
1 152,00

2 159,00 2 612,00
1 358,00 1 643,00
1 963,00 2 375,00
3 354,00 4 058,00
4 728,00 5 721,00
5 561,00 6 729,00
1 515,00 1 833,00
1 784,00 2 159,00
1 640,00 1 984,00



cena cena
č.zboží název mj bez DPH s DPH
3523103 forma talíř s okrajem střední velikost  průměr : 31,5 cm - hloubka : 5,0 cm ks 333,00 403,00
3523105 forma talíř s okrajem XL  průměr : 28,0 cm - hloubka : 7,0 cm ks 355,00 430,00
3523107 forma mísa se zvlněným okrajem  průměr : 29,5 cm - hloubka : 6,0 cm ks 540,00 653,00
3523108 forma trojhranný talíř, malý  průměr : 25,0 cm - hloubka : 3,0 cm ks 230,00 278,00
3523109 forma trojhranný talíř, velký  průměr : 36,0 cm - hloubka : 3,0 cm ks 430,00 520,00
3523110 forma talíř osmihranný  průměr : 31,0 cm - hloubka : 3,5 cm ks 430,00 520,00
3523111 forma talíř osmihranný hluboký  průměr : 30,5 cm - hloubka : 8,5 cm ks 660,00 799,00
3523112 forma plochá mísa se zvlněným okrajem  průměr : 31,0 cm - hloubka : 3,5 cm ks 423,00 512,00
3523113 forma plochá mísa se zvlněným okrajem  průměr : 20,5 cm - hloubka : 7,0 cm ks 395,00 478,00
3523114 forma talíř čtvercový, ostrá hrana, malý  průměr : 23,0 cm - hloubka : 2,0 cm ks 273,00 330,00
3523115 keramická forma  čtvercová 28 cm - do vyprodání zásob ks 446,00 540,00
3523116 forma mísa čtverec, zvlněný okraj   průměr : 23,5 cm - hloubka : 5,5 cm ks 435,00 526,00
3523117 forma mísa čtverec, zvlněný okraj průměr, malá  průměr : 23,0 cm - hloubka : 2,5 cm ks 278,00 336,00
3523118 forma talíř čtvercový, zvlněný okraj, velký  průměr : 28,0 cm - hloubka : 2,5 cm ks 383,00 463,00
3523119 forma mísa, čtvercová, venkovský styl  průměr : 18,0 cm - hloubka : 5,0 cm ks 325,00 393,00
3523120 forma mísa, čtvercová, venkovský styl, malý  průměr : 23,0 cm - hloubka : 2,5 cm ks 278,00 336,00
3523121 forma mísa, čtvercová, venkovský styl, velký  průměr : 28,5 cm - hloubka : 2,5 cm ks 383,00 463,00
3523122 forma mísa čtvercová sražená hrana  průměr : 18,0 cm - hloubka : 5,0 cm ks 325,00 393,00
3523200 Nerezové dno do forem průměr 5 cm ks 50,00 61,00
3523201 Nerezové dno do forem průměr 6 cm ks 54,00 65,00
3523202 Nerezové dno do forem průměr 7 cm ks 58,00 70,00
3523203 Nerezové dno do forem průměr 8 cm ks 66,00 80,00
3523204 Nerezové dno do forem průměr 9 cm ks 78,00 94,00
3523205 Nerezové dno do forem průměr 10 cm ks 92,00 111,00
3523300 nerezová forma 48 cm , dno 34 cm , hloubka 5 cm ks
3523301 nerezová forma 47 cm , dno 22,5 cm , hloubka 7 cm ks
3523302 nerezová forma 33 cm , hl. 3 cm ks 850,00
3523800 nerezová forma pro hodinové díly  průměr :   4,2 cm - délka : 250mm ks 225,00 272,00
3523900 forma a nářadí pro skleněné hodinkové pásky ks
3523901 forma pro náramek velká ks 918,00
3523902 forma pro náramek malá ks 918,00
3523950 forma vlnění, nerez 23,90 x 23,90 cm ks
3523951 forma vlnění, nerez 30,48 x 30,48 cm ks

1 335,00 1 615,00
1 650,00 1 997,00

1 029,00

2 455,00 2 971,00
1 111,00
1 111,00

1 675,00 2 027,00
2 417,00 2 925,00
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