
KATALOG VÝROBKŮ



kód: 160
Svícny na noze
barva: matná černá 

kód: 262
Svícen
barva: matná černá  

kód: 166kód: 166
Svícen s tenkou nohou 
barva: matná černá

kód: 265
Svícen se srdíčkem 
barva: matná černá

kód: 271
Svícen na tři svíčky Svícen na tři svíčky 
barva: černá matná
   bílá pololesklá
   měděná

kód: 277
Svícen na pět svíček
barva: černá matná

kód: 274kód: 274
Sada dvou svícnů 
symetrie 
barva: černá matná 

SVÍCNY NA NOZE

rozměry:
výška nohy 10cm
      15cm
      20cm
      25cm

rozměry:
výška nohy 12cmvýška nohy 12cm

rozměry:
výška nohy 35cm
      40cm

rozměry:
výška nohy 30cm
srdíčko 10x11cm

rozměry:rozměry:
výška noh 10cm
      15cm
      20cm

rozměry:
výška noh 10cm
      15cm
            20cm
      25cm
      30cm

rozměry:
výška noh 10cm
      15cm
      20cm



kód: 163
Svícen s ozdobnou nohou 
barva: černá matná

kód: 172
Svícen na dvě svíčky 
barva: černá matná

kód: 169kód: 169
Svícen na tři svíčky 
barva: černá matná

kód:  268
Svícen se srdíčkem 
na dvě svíčky
barva: černá matná, 
        bílá pololesklá
    měděná

kód: 175
Sada pěti svícnů na noze
barva: černá matná
    bílá pololesklá
    měděná
        zlatá

rozměry:
výška 24cm, podstava 10cm

rozměry:
výška 25, podstava 16cm

rozměry:
výška 40cm, podstava 16cm

rozměry:rozměry:
výška nohy 10cm
       15cm
výška nohy srdíčka 20cm
sríčko 10x11cm

rozměry:
výška nohy 10cm
            15cm
      20cm
      25cm
      30cm

SVÍCNY NA NOZE



kód: 148
Dekorační klícka
barva: černá matná

kód: 154
Lucerna zápich
barva: černá matná

kód: 151kód: 151
Set dvou luceren
barva: černá matná 

kód: 157
lucerna 
barva: černá matná

rozměry:
výška 20cm
průměr podstavy 12cm

rozměry:
výška 16cm
délka zápichu 30cm

rozměry:rozměry:
výška 18, 23cm
průměr podstavy 10cm

rozměry:
výška 36cm
podstava 15x15cm

LUCERNY 



kód: 181/NA
Svícen kruh na zavěšení
materiál: hranol 8x8mm
barva:černá matná

kód: 232
Kruhový svícen 
na pověšení na pověšení 
materiál: drát 6mm
barva: černá matná

kód: 184
Kruhový svícen na zeď
materiál: hranol 8x8mm
barva: černá matná

kód: 235kód: 235
Kruhový svícen na zeď
materiál: drát 6mm
barva: černá matná

kód: 178
Svícen měsíc
barva: černá matná

NA ZAVĚŠENÍ

typ svíčky:
kónická
válcová

rozměry:
průměr kruhu 30cm
očko 2cm

typ svíčky:typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr kruhu 34cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
průměr kruhu 20cmprůměr kruhu 20cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr kruhu 34cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
výška 30cm



kód: 136
Svícen na zavařovačku 
barva: čedrná matná
    bílá pololesklá

kód: 139
Svícen na lahev 
na kónickou svíčkuna kónickou svíčku
barva: černá matná

kód: 142
 Svícen na lahev 
na válcovou svíčku
barva: černá matná

kód: 133
Svícen do zavařovačkySvícen do zavařovačky
barva: černá matná

kód: 145
Svícen na lahev velký  
barva: černá matná

typ svíčky:
kónická
válcová

rozměry:
na zavařovačku cca8cm
(klasické zavařovačky 

typ svíčky:typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr plechu 
pod kalíškem na svíčku 6cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
průměr plechu pod 
kalíškem na svíčku 4,5cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
kalíšek na svíčku 4,2cm

typ svíčky:typ svíčky:
válcová

rozměry:
průměr plechu pod 
kalíškem na svíčku 10cm

5cm

DO SKLENICE/LAHVE



kód: 295
Svícen kruh simple 
barva: černá matná
    měděná 

kód: 283
Svícen kruh
barva: černá matná barva: černá matná 

kód: 280
 Kruhový svícen
barva: černá matná
    bílá pololesklá

kód: 286
Svícen houpačka
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 289
Svícen kruh 1
barva: černá matná

kód: 292
Svícen kruh 2
barva: černá matná

KRUHOVÉ SVÍCNY

typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr kruhu 16cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
Výsška 12cm
    15cm
    19cm
    27cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
výška 17cm
   20cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 17cm

typ svíčky:typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 19cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 21cmvýška 21cm



kód:  190
Adventní svícny malé
barva: černá matná

kód:  190
Adventní svícny malé
barva: černá matná

kód: 223kód: 223
Adventní svícen
barva: černá matná

kód: 79
 Adventní ošatka
barva: černá matná 

kód: 229
Svícen na čtyři svíčkySvícen na čtyři svíčky
barva: černá matná 

typ svíčky:
kónická
válcová

rozměry:
průměr 16cm, 20cm

typ svíčky:
kónickákónická
válcová

rozměry:
průměr 34cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
šířka 20cm, výška 12cmšířka 20cm, výška 12cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
průměr 18cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:rozměry:
průměr podstavy 15cm
výška svícnů 10, 15, 20, 25cm

ADVENTNÍ SVÍCNY



kód: 187
Adventní svícen 
na zavěšení
barva: černá matná

kód: 226
Stolní svícen na 4 svíčky 
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 256 
Adventní ošatka 
na kónické svíčky
barva: černá matná

kód: 565
Adventní ošatka velká 1
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 568
Adventní ošatka velká 2
barva: černá matná

kód: 493/NA2 
Adventní svícen
barva: černá matná

 

typ svíčky:
kónická
válcová

rozměry:
průměr 33cm

typ svíčky:
válcováválcová

rozměry:
výška 37cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
22cm

typ svíčky:typ svíčky:
kónická

rozměry:
30cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
30cm30cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
výška 34cm
podstava 22x10cm

ADVENTNÍ SVÍCNY



kód: 244
Zápich na kónickou 
svíčku 1ks
V: 12m
barva: černá matná
    bílá poloesklá 
        měděná

kód: 238
Zápich na válcovou 
svíčku 1ks
V: 12cm
barva: černá matná

kód: 508
 Zápich kahánek Zápich kahánek
V: 
barva: černá matná

kód: 373
Zápich kytička
V: 
barva: černá matná

kód: 247kód: 247
Zápich na kónickou 
svíčku 6ks
V: 12cm
barva: černá matná

kód: 241
Zápich na válcovou 
svíčku 6kssvíčku 6ks
V: 12cm
barva: černá matná

kód: 502
Zápich do dřeva 
barva: bez barvy 

kód: 505
Svícen do dřevaSvícen do dřeva
barva: bez barvy 

typ svíčky:
kónická

rozměry:
délka zápichu 12cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
délka zápichu 12cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
celková délka 10cm

typ svíčky:
kónickákónická

rozměry:
celková délka 10cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
délka zápichu 12cm

typ svíčky:typ svíčky:
válcová

rozměry:
délka zápichu 12cm

typ svíčky:
kónická 

typ svíčky:
válcováválcová

ZÁPICHY - SVÍCNY 



kód: 121
Kahan na válcové svíčky
barva: černá matná

kód: 124
Kahan
barva: černá matná

kód: 127kód: 127
Kahan 1
barva: černá matná

kód: 130
Kahan 2
barva: černá matná 

typ svíčky:
válcová

rozměry:
průměr podstavy 10cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:rozměry:
průměr podstavy 10cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr podstavy 10cm

typ svíčky:
kónickákónická

rozměry:
průměr podstavy 10cm

KAHANY



kód: 313
Svícen na dvě svíčky 
barva: černá matná

kód: 316
Svícen na jednu svíčku 
barva: černá matná

kód: 307kód: 307
 Malý svícen 
na dvě svíčky 
barva: 

kód: 514
Svícen na válcovou 
svíčku 
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 298
ozdobný svícen 
na tři svíčky 
barva: černá matná

kód: 301
Ozdobný svícen 
na tři svíčkyna tři svíčky
barva: černá matná

kód: 310
Nástěný svícen 
na tři svíčky 
barva: černá matná 

typ svíčky:
válcová

rozměry:
délka 23cm, výška 11cm

typ svíčky:
válcové

rozměry:rozměry:
výška 18cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
výška 10cm

typ svíčky:
válcováválcová

rozměry:
výška 30cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 38cm

typ svíčky:typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 38cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
šířka 80cmšířka 80cm

OZDOBNÉ SVÍCNY



kód:  217
Anděl dekorace
barva: černá matná
    bílá pololesklá

kód: 220
Svícen anděl
barva: černá matnábarva: černá matná

kód:  208
 Srdíčko
barva: černá matná

      kód: 205
      Šnek
      barva: 
            černá matná 

kód: 211
Svícen kočka
barva: černá matná

kód: 214
Svícen kočka pyramida
barva: černá matná

kód: 250kód: 250
Kostka
barva: černá matná
   bílá pololesklá

SRDÍČKA, ŠNECI, KOČKY, ANDÍLCI
KOSTKY

rozměry:
výška 17cm
   25cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 17cmvýška 17cm
   25cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
průměr podstavy 10cm

typ svíčky:
válcováválcová
kónická

rozměry:
průměr podstavy

typ svíčky:
válcová

rozměry:
váška 25cmváška 25cm
průměr podstavy 10cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:
výška 48cm
průměr podstavy 13cm

typ svíčky:typ svíčky:
kónická
rozměry:
15cm
17cm
18cm
20cm
výška držáku svíčky 5cmvýška držáku svíčky 5cm



kód: 112
Skandi
barva: černá matná
   bílá pololesklá
   měděná

kód: 499
Skandi s očkemSkandi s očkem
barva: černá matná

kód:  103
jednoduchý svícen 
na kónickou svíčku 
barva: černá matná
    bílá pololesklá
        měděná 

kód: 487
Světlonoš
barva: černá matná

kód: 496
Chaloupka
barva: černá matná

SKANDI
SIMPLE

SVĚTLONOŠ
CHALOUPKA

typ svíčky:
válcová

rozměry:
14x10cm

typ svíčky:
válcová

rozměry:rozměry:
14x15cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr podstavy 6,5cm

typ svíčky:
válcováválcová

rozměry:
výška 10cm, šířka 9cm

typ svíčky:
válcová
kónická

rozměry:
podstava 10x10cm, výška 17cmpodstava 10x10cm, výška 17cm



kód: 70
Kulatý podtácek
průměr 10cm
barva: černá matná

kód: 73
Podtácek
šířka 14cmšířka 14cm
barva: černá matná

kód: 49
Oválný podnos - malý 
šířka 30cm
barva: černá matná

kód: 46
Oválný podnos - velkýOválný podnos - velký
šířka 40cm
barva: černá matná

kód: 55
Kulatý podnos
průměr 30cm
barva: černá matná
      bílá pololesklá 

kód: 52
Kulatý podnos - kulaté nožky 
průměr 30cm
barva: černá matná
   bílá pololesklá

kód: 64
PodnosPodnos
průměr 30cm
barva: černá matná

kód: 67
Drátěnný podnos
V: 40cm
barva: černá matná

kód: 61
Podnos s oušky 
VV: 30cm
barva: černá matná

kód: 58
Podnos s hranolovým okrajem
V: 30cm
barva: černá matná 

PODNOSY, PODTÁCKY



kód: 76
Ošatky
barva: černá matná
    bílá pololesklá

kód: 517
Ošatka
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 79
Adventní ošatka
barva: černá matná

kód: 82
Svícen ošatka 
barva: černá matná
      bílá pololesklá

kód: 259
Ošatka s kocourem
barva: černá matná

kód: 523
Mísa na noze 
barva: černá matná

kód: 520kód: 520
Ošatka na noze 
se svícnem
barva: černá matná

rozměry:
průměr 18cm
    22cm
    30cm

rozměry:
průměr 34cm

typ svíčky:typ svíčky:
kónická

rozměry:
průměr 19cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:
peůměr 22cmpeůměr 22cm

rozměry:
ošatka 17x17cm

rozměry:
průměr 25cm

typ svíčky:
kónická

rozměry:rozměry:
průměr ošatky 22cm

OŠATKY



kód: 199
Koš na dřevo
barva: černá matná

kód: 196
Koš soudek 
barva: černá matná

kód:  328/BEZkód:  328/BEZ
Stojan na papírové utěrky
barva: černá matná

kód: 322
Stojan na papírové utěrky 
barva: černá matná

kód: 544
Stojan na toaletní papírStojan na toaletní papír
barva: černá matná 

kód: 325/BRO
Stojan na papírové utěrky 
barva: černá matná

rozměry:
šířka 40cm 
výška 43cm
délka 54cm

rozměry:
šířka 48cm
výška 69cmvýška 69cm

rozměry:
výška 24cm

rozměry:
výška 24cm

rozměry:
výška 69cm

rozměry:rozměry:
35x28x18cm

KOŠE NA DŘEVO
STOJANY NA UTĚRKY



kód: 319
Kroužek na ubrousek
barva: černá matná

kód: 526
Krmítko
barva: černá matná

kód: 535kód: 535
Věšáček
barva: černá matná

kód: 541
Věšáček se srdíčkem 
barva: černá matná 

kód: 538
Věšák kočkaVěšák kočka
barva: černá matná

kód: 547
Postel pro kočky 
barva: černá matná

kód: 562
Nástěnka medvěd
barva: černá matnábarva: černá matná

rozměry:
průměr 4,2cm

rozměry:
celková délka 32cm

rozměry:
šířka 20cm

rozměry:rozměry:
šířka 20cm

rozměry:
šířka 20cm

rozměry:
na zakýzku 

rozměry:
výška 72cm, šířka 50cmvýška 72cm, šířka 50cm

KROUŽEK NA UBROUSEK
KRMÍTKO

VĚŠÁČKY
POSTEL PRO KOČKY
NÁSTĚNKA



kód: 97
Držák na truhlík
barva: černá matná

        
         kód: 100
         Stojan na květináč nástěnný
                  barva: černá matná

kód: 340
Stojan na květináč 
se řetízkem
barva: černá matná

kód: 352
Pyramida
barva: černá matnábarva: černá matná

kód: 349
Pyramida s kočkou 
barva: černá matná

kód: 334
Stojan na květináč nízký 
barva: černá matná

kód: 331kód: 331
Stojan na květináč 
vysoký
barva: černá matná

rozměry:
šířka 16cm, délka 36cm

             rozměry:
             průměr spodní části 15cm
             horní část 19cm 

rozměry:
průměr spodní části 10cm, průměr spodní části 10cm, 
průměr horní části 16cm
délka řetízku 30cm

rozměry:
výška 38cm
průměr podstavy 13cm

rozměry:
výška 48cmvýška 48cm
průměr podstavy 13cm

rozměry:
průměr spodní části 9,5cm
průměr vrchní části 16cm

rozměry:
průměr spodní části 9,5cm
průměr vrchní části 16cmprůměr vrchní části 16cm
výška 18cm

NA KYTKY 



kód:  337
Stojan na květináč 
se svícny
barva: černá matná

kód: 343
Stojan na květináč 
kocour kocour 
barva: černá matná

kód: 490
Vysoký stojan 
na květináč se svícny
barva: černá matná

kód: 370
Zápich ke květinám Zápich ke květinám 
srdíčko
barva: černá matná

kód: 361
Opora ke květinám
barva: černá matná

kód: 367
Dekorační plot Dekorační plot 
ke květinám
barva: černá matná

kód: 364
Zápich na pnoucí rostliny 
barva: černá matná

NA KYTKY

Typ svíčky:
kónická
válcová

rozměry:
výška 28cm
průměr spodní č. květináče 9,5cm
průměr vrchní č. květináče 16cmprůměr vrchní č. květináče 16cm

typ svíčky
válcová

rozměry:
55cm

typ svíčky 
kónická

rozměry:rozměry:
výška 100cm

rozměry:
40x40cm

rozměry:
délka 60cm

rozměry:
výška 100cmvýška 100cm

rozměry:
na zakázku



kód: 385
zápich - srdíčko
barva: černá matná

kód: 373
Zápich na svíčku kytička 
barva: černá matná

kód: 379kód: 379
Zápich šnek
barva: černá matná

kód: 388
Zápich - kočka
barva: černá matná

kód: 361
Opora ke květinám Opora ke květinám 
barva: černá matná

kód: 394
Stojan na zápich 
barva: černá matná

kód: 355/BIL
Zápich s háčkem 
barva: černá matnábarva: černá matná
    bílá pololesklá

rozměry:
30cm

rozměry:
celková délka 10cm

rozměry:
délka 30cm

rozměry:rozměry:
délka 50cm

rozměry:
délka 60cm

rozměry:
průměr podstavy 18cm

rozměry:
délka 100cmdélka 100cm
   125cm 

ZÁPICHY



kód: 391
Zápich - motýl 
barva: černá matná

kód: 382
Zápich - čert
barva: černá matná

kód: 376kód: 376
Zápich - zajíc 
barva: černá matná

kód: 532
Stromeček
barva: černá matná
  bílá pololesklá

kód: 529kód: 529
Sněhulák  
barva: černá matná
   bílá pololesklá 
 

rozměry:
šířka 20cm

rozměry:
výška i se zápichem 50cm

rozměry:
výška i se zápichem 100cm

rozměry:rozměry:
výška 55cm, šířka 40cm

rozměry:
výška 73cm

ZÁPICHY
SNĚHULÁK
STROMEČEK



kód: 418
Kruh ramínko
barva: černá matná
    měděná

kód: 406
Drátěnný kruh
barva: černá matnábarva: černá matná
   bílá pololesklá
   

kód: 409
Sada tří kruhů
barva: černá amtná
    bílá pololesklá 
        měděná

kód: 421
Měsíc na dekorování
barva: černá matná

kód: 397
Srdce
barva: černá matná

kód: 424kód: 424
Zajíc na dekorování
barva: černá matná

kód: 352
pyramida 
barva: černá matná

NA DEKOROVÁNÍ

rozměry:
průměr 22cm

rozměry:
průměr 43cm

rozměry:
průměr 18, 22, 34cm

rozměry:rozměry:
výška 39cm

rozměry:
průměr 43x46cm
    30x30cm
    20x20cm

rozměry:
výška 43cmvýška 43cm

rozměry:
výška 36cm



kód: 415
Dekorační kruh 
na postavení
barva: černá matná
   bílá pololesklá

kód: 412
Sada geometrických Sada geometrických 
tvarů
barva: černá matná

kód: 403
Kruh na dekorování 
v dřevěném stojánku 
barva: černá matná

kód: 400kód: 400
Srdce s dřevěnou 
podstavou 
barva:  černá matná

kód: 427
Srdíčko s očkem
barva: černá matná

kód: 439kód: 439
Srdíčko
barva: černá matná

kód: 430
Srdíčko jmenovka 
barva: černá matná

rozměry:
průměr kruhu 17cm, 20cm
průměr podstavy 10cm

rozměry:
kruh 22cm
čtverec 25cm
trojúhelník 25cmtrojúhelník 25cm

rozměry:
průměr kruhu 30cm

rozměry:
40x35cm

rozměry:
10x11cm

rozměry:rozměry:
10x11cm

rozměry:
10x11cm

NA DEKOROVÁNÍ



kód: 433
Srdce
barva: černá matná

kód: 442
Zápich zajíc
barva: černá matná

kód: 445kód: 445
 Zajíček
barva: černá matná

kód: 451
Motýl na pověšení
barva: černá matná

kód: 457
Motýl věšákMotýl věšák
barva: černá matná

kód: 454
Motýl svícen
barva: černá matná

kód: 346
Mini stolek 
barva: černá matná barva: černá matná 

rozměry:
výška 35cm 
výška nohy 26cm
průměr podstavy 10cm
srdíčko 11x10cm

rozměry:
celková výška 100cmcelková výška 100cm
hlava 30x50cm

rozměry:
výška 50cm

rozměry:
šířka 20cm

rozměry:
výška 25cmvýška 25cm
šířka 20cm

rozměry:
výška 25cm
šířka 20cm

rozměry:
šířka 10cm
výška 10cmvýška 10cm

SRDÍČKO
ZAJÍCI
MOTÝLY 
OSTATNÍ DEKORACE



kód: 85
Vázička
barva: černá matná
    bílá pololesklá
zkumavka je součástí 

kód: 94
Vázička siluet Vázička siluet 
barva: černá matná
   bílá pololesklá

kód: 91
 Vázička na skleničku 
- široké hrdlo
barva: černá matná
        bílá pololesklá

kód: 88
Kočička vázička 
barva: černá matná

kód: 355
Zápich s háčkem 1m
barva: černá matná 

kód: 358kód: 358
Zápich s háčkem 1,25m
barva: černá matná

kód: 550
Ohňové vějíře 
barva: černá matná

VÁZIČKY
ZÁPICH - SV. ULIČKA
OHŇOVÉ VĚJÍŘE

rozměry:
výška 22cm
průměr zkumavky 2cm

rozměry:
výška 21cm
průměr podstavy 10cm
prů,ěr hrdla 8,5cmprů,ěr hrdla 8,5cm

rozměry:
výška 21cm
průměr podstavy 10cm
prů,ěr hrdla 8,5cm

rozměry:
šířka 30cm, výška 26cm

rozměry:rozměry:
délka 100cm

rozměry:
délka 125cm

rozměry:



kód: 553
Koše na kolečkách
barva: černá matná

kód: 556
Drátěný háček- 1ks
barva: pozink

kód: 559kód: 559
Drátěný háček - 10ks
barva: pozink

kód: 478
Zkumavka

kód: 484
Láhev Buclatá

kód: 481kód: 481
Láhev Antyk

KOŠ NA KOLEČKÁCH
DRÁTĚNÝ HÁČEK
ZKUMAVKA
LAHVE

rozměry:
výška 60cm
šířka 26x26cm

rozměry:
délka 7,5cm
šířka 1,5cm

rozměry:rozměry:
délka 7,5cm
šířka 1,5cm

rozměry:
průměr 2cm
výška 17,5cm

rozměry:
výška 20cmvýška 20cm

rozměry:
výška 30cm



kód: 475
Čajová svíčka
průměr 3,9cm
barva: bílá

kód: 469
Stolní svíčky 
rozměr 17x2cmrozměr 17x2cm
barva: bordó
    červená
    bílá

kód: 472
 kónické svíčky
rozměr 24,5x2,3 cm
barva: žlutábarva: žlutá
    bordó
    fialová
    červená
    světlá zelená
    bílá

kód: 460
kónická svíčka metalickákónická svíčka metalická
rozměr 24,5x2,3 cm
barva: metalická červená

kód: 466
Advetní svíčky
rozměr 6x4cm
barva: žlutá
      bordó
   fialová
   červená
   světlá zelená
   bílá 

kód: 463
Adventní svíčky
rozměr 6x4cmrozměr 6x4cm
barva: metalická červená
    metalická měděná

SVÍČKY
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