
Kval
itní 
výro
bky
 lidí
 s po

stiže
ním

KATALOG VÝROBKŮ
CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK

KERAMICKÁ DÍLNA

VZORY A BARVY DLE DOMLUVY
Možnost umístění Vašeho loga, jména, obecního znaku (vyrytí, potisk) či připojení firemní kartičky ap.

Zapékací mísa točená
objem dle domluvy

350,- až 480,-

Forma na bábovku točená
objem dle domluvy

160,- až 280,-

Talíře
mělký / hluboký / dezertní

85,- / 85,- / 65,-

Miska točená s uchem
výška a objem dle domluvy

140 až 250,-

Miska točená bez ucha
výška a objem dle domluvy

120 až 200,-

Mísa zapékací odlévaná
rozměry 18 x 19 x 4,5 cm

100,-

Miska odlévaná polévková
průměr 14,5 cm

80,-

Miska odlévaná salátová
průměr 12 cm

65,-

Mistička odlévaná
průměr 9 cm

55,-



Hrnek točený “bylinkáč”
objem 0,5 l až 1 l, s keramickým sítkem

280,- až 350,-

Hrnek rovný točený
objem 0,2 l až 0,7 l

100,- až 170,-

Hrnek buclák točený
objem 0,2 l až 0,7 l

100,- až 170,-

Hrneček buclák odlévaný
objem 0,2 l

72,-

Hrneček rovný odlévaný
objem 0,2 l

80,-

Krajáč odlévaný
objem 0,3 l

100,-

Rovný hrnek odlévaný
objem 0,3 l

100,-

Půllitr odlévaný
objem 0,5 l

120,-

Naše keramika je atestována jako užitková, je tedy zdravotně nezávadná a vhodná 
pro kontakt s potravinami. Lze ji mýt v myčce, přesto doporučujeme raději ruční mytí, které je 
ke glazuře šetrnější. Misky a zapékací mísy lze používat na pečení v troubě do 250 °C. 



CHRÁNĚNÉ DÍLNY KOPEČEK
Sdružení Neratov, z.s.

Bartošovice v Orl.h. 15, 517 61
Tel. +420 731 604 084, mail kopecek@neratov.cz

WWW.KOPECEK.NERATOV.CZ

V České republice žije téměř milion lidí s postižením. Jednou z možností, jak je podpořit, je nakoupit výrobky či 
služby chráněných dílen. V chráněných dílnách Kopeček pracuje přes 30 osob s postižením, celkově Sdružení 
Neratov zaměstnává více než 100 handicapovaných. Svůj nákup u nás můžete uplatnit jako tzv. náhradní plnění 
a nahradit tak zákonnou povinnost firem s více než 25 pracovníky zaměstnávat osoby s postižením.

VŠECHNY UVEDENÉ CENY 
JSOU V KČ A S DPH

Spona do vlasů
8 až 10 cm, s francouzským zapínáním

100,-

Zvonky točené
výška 10 cm, průměr 8 cm

90,-

Zvonky odlévané
výška 8 cm, průměr 6 cm

50,-

Květináč točený
s miskou na zalévání, velikost dle domluvy

180,- až 350,-

Cibulák točený
objem 2 l až 3 l

350,- až 450,-

Dóza
na cukr, med aj., velikost dle domluvy

150,- až 330,-

Konvice točená
s uchem nebo s držadlem, 1 l až 2 l

300,- až 450,-

Džbán točený
objem 1 l až 2,5 l

220,- až 380,-

Aromalampa 
velikost dle domluvy

180 až 250,-

Výrobky z Kopečku mají uděleny certifikáty “Orlické hory – Originální produkt” a “Práce 
postižených”. Kupujete tedy kvalitní zboží vyrobené ve férovém pracovním prostředí podle 

původních řemeslných postupů.


