KATALOG
VÝROBKŮ
CHRÁNĚNÝCH DÍLEN KOPEČEK

KERAMICKÁ
DÍLNA

Kvalitní výrobky

lidí s postižením

Vzory a barvy dle domluvy
Možnost umístění vašeho loga, jména, obecního znaku (vyrytí, potisk)
či připojení firemní kartičky, atd.
Veškerou keramiku vyrábíme ve dvou základních typech odlévanou do formy a točenou na kruhu
U obou typů vyrobíme takový vzor a barvy, jaké si
přejete
U točené keramiky můžeme vašim požadavkům přizpůsobit i tvar
a objem výrobku
U odlévaných výrobků jsou velikost a objem limitovány formou,
i u nich si ale můžete vybrat barvy a vzory, potisky nebo nápisy,
které potřebujete.
Naše keramika je atestována jako užitková. Je zdravotně
nezávadná a vhodná pro kontakt s potravinami. I přesto, že ji lze
mýt v myčce, doporučujeme ruční mytí, které je ke glazuře
šetrnější. Misky a zapékací mísy lze používat při pečení v troubě
do 250°C
Výrobky z Kopečku mají certifikáty "Orlické hory - originální
produkt" a "Práce postižených". Zde zakoupené zboží je kvalitní,
vyrobené ve férovém pracovním prostředí podle původních
řemeslných postupů
V České republice žije téměř milion lidí s postižením. Jednou z
možností, jak je podpořit, je nakoupit výrobky chráněných dílen. Na
Kopečku pracuje více než 30 osob s postižním, Sdružení Neratov
zaměstnává přes 150 postižených lidí. Nákupem u nás můžete
uplatnit náhradní plnění a splnit tak zákonnou povinnost firem s
více než 25 pracovníky zaměstnávat osoby s postižením.

Mistička odlévaná

Miska odlévaná salátová

Miska odlévaná polévková

průměr 9 cm

průměr 12 cm

průměr 14, 5 cm

55,-

65,-

80,-

Miska zapékací odlévaná

Miska točená bez ucha

Miska točená s uchem

18x19x4,5 cm

výška a objem dle domluvy

výška a objem dle domluvy

105,-

120 - 320,-

140 - 380,-

Talíře

Forma na bábovku točená

Zapékací mísa točená

mělký/hluboký/dezertní

výška a objem dle domluvy

výška a objem dle domluvy

85,-, 85,-,65,-

160 - 350,-

350 - 570,-

Půllitr odlévaný

Rovný hrnek odlévaný

objem 0,5 l

120,-

Krajáč odlévaný

objem 0,3 l

objem 0,3 l

100,-

100,-

Hrneček rovný odlévaný
objem 0, 2 l

Hrneček buclák odlévaný
objem 0, 2 l

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

80,-

72,-

110 - 220,-

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

Hrnek točený ,,bylinkáč"

Aromalampa

objem 0, 5 - 1 l + keramické sítko

velikost dle domluvy

110 - 220,-

300 - 422,-

Džbán točený
objem 1 - 2, 5 l

Konvice točená
objem 1 - 2 l, ucho/držadlo

250 - 420,-

350 - 500,-

Cibulák točený

Květináč točený

objem 2 - 3 l

+ podkvětník, vel. dle domluvy

400 - 550,-

240 - 450,-

240 - 320,-

Dóza
na cukr/med, vel. dle domluvy

150 - 380,-

Zvonky odlévané
výška 8 cm, průměr 6 cm

50,-

Zvonky točené
výška 10 cm, průměr 8 cm

90,-

Spona do vlasů
8 - 10 cm, francouzské zapínání

100,-

Všechny uvedené ceny jsou v Kč a s DPH.

Chráněné dílny Kopeček
Sdružení Neratov, z. s.
Bartošovice v Orlických horách 15, 517 61
tel.: +420 731 604 084
mail: kopecek@neratov.cz
web: www.kopecek.neratov.cz

