KATALOG
VÝROBKŮ
CHRÁNĚNÝCH DÍLEN KOPEČEK

KOŠÍKÁŘSKÁ
DÍLNA

Kvalitní výrobky

lidí s postižením

Vzory a barvy dle domluvy
Možnost namalování či vyšití loga, názvu či jména, připojení firemní
kartičky, apod.
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.

Koš proutěný
z neloupaného proutí, průměr
i výška 25 cm

230,-

Ošatka s pleteným dnem
z pedigu, průměr 15 cm, výška 7 cm

180,-

Koš proutěný loupaný

Pedigový košíček s ouškem

z loupaného proutí, průměr
i výška 25 cm

průměr 14 cm

250,-

200,-

Ošatka s pevným dnem

Ošatka s květinou

průměr 20cm, výška 6 cm

pevné dno, průměr 35 cm, výška 8 cm

190,-

250,-

Ošatka s látkovou výplní

Tác snídaňový

Pedigová dóza

pevné dno, průměr 17 cm, výška 8 cm

pevné dno, výška 8 cm, průměr 40 cm

s víčkem, průměr 20 cm, výška 12 cm

200,-

240,-

Tužkovník

Květina přírodní

Zápich květina

z pedigu, délka 70 cm

z pedigu, délka 36 cm

s dekorací, průměr 10 cm, výška 11 cm

110,-

Oplet na lahve
z pedigu, velikost a průměr dle domluvy

100,-

100,-

Dekorační zvonek
z pedigu, různé velikosti

od 50,-

300,-

55,-

Dekorační mlýn
z pedigu, průměr 13 cm, výška 36 cm

350,-

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

