Ceník svíček – Chráněné dílny, Škola SPMP Modrý klíč
Fotografie

Popis

Cena

Parafín / stearín

Koule malá, ø 65 mm

35,-

Koule velká, ø 80 mm

50,-

Čtyřboký jehlan, základna 60 mm, výška
220 mm

40,-

Kužel, základna ø 65 mm, výška 140 mm

35,-

Válec se špičkou, ø 40 mm, výška 120mm

35,-

Válec se špičkou, ø 40 mm, výška 60 mm
1 ks
Sada 4 ks – adventní věnec

20,70,-

Válec, ø 34 mm, výška 40 mm
1 ks
Sada 4 ks – adventní věnec

15,50,-

Hranol, základna 50 mm, výška 220 mm

70,-

Hvězdicový jehlan,
ø 100 mm, výška 228 mm

70,-

Fotografie

Parafín / stearín

Popis

Cena

Hvězdicový jehlan, ø 80 mm, výška 180 mm

60,-

Vejce, ø 47 mm, výška 65 mm

25,-

Plovoucí svíčka - lístek

20,-

Plovoucí svíčka – dvoubarevný květ

30,-

Skládaná svíčka - různé tvary
Výška 50 mm

40,-

Skládaná svíčka – stromek
Výška 70 mm

60,-

Čajové svíčky ve tvaru květů nebo
báboviček

10,-

Ementál
Kvádr 70 x 70 x 100 mm

70,-

Halloweenský speciál – lebka, výška 40 mm

20,-

Svíčky pro magické rituály – plně
probarvená, černá, rudé jádro, ručně
polévaná (povrchový efekt stékajících
kapek), výška 60 mm

35,-

Palmový vosk

Čakrová svíčka – kužel, výška 120 mm
7 základních barev + 3 alternativní

35,-

Čakrová svíčka – jehlan, výška 170 mm
7 základních barev + 3 alternativní

45,-

Včelí vosk

Rolovaná svíčka nízká

20,-

Rolovaná svíčka vysoká

40,-

Velikonoční aranžmá – různé druhy,
vždy obsahuje 1 x košíček, 3 x květina
z papíru, 1 x kachňátko, 1 x včela, 1 x
svíčka (vejce nebo květ), papírová tráva

100,-

Balíčky

Obsah balíčku dle přání z produktů
chráněné dílny, cena dle ceníku + 30 Kč za
originální obal

Fotografie

Popis

Cena

Palmový vosk

Koule malá, ø 65 mm

40,-

Koule velká, ø 80 mm

65,-

Čtyřboký jehlan, základna 60 mm, výška
220 mm

60,-

Kužel, základna ø 65 mm, výška 140 mm

50,-

Válec se špičkou, ø 40 mm, výška 120mm

50,-

Válec se špičkou, ø 40 mm, výška 60 mm

35,-

Hranol, základna 50 mm, výška 220 mm

90,-

Hvězdicový jehlan, ø 100 mm, výška 228
mm

80,-

Vejce, ø 47 mm, výška 65 mm

30,-

Palmový vosk je materiál, který pochází z vylisovaných plodů palem. Je zcela přírodní a tak čistý, že se původně
používal jako krmivo a lze jej bez rizika dokonce i jíst (pokud neobsahuje barviva - čistě bílé svíce) - na rozdíl od
parafínu, který je ropný produkt.. Tomu odpovídá i kvalita hoření: svíce z palmového vosku hoří naprosto čistě, bez
zápachu, s jemnou přirozenou vůní palmového oleje, proto jsou tyto svíčky využívány i k léčebným účelům jako tzv.
„čakrové svíčky“. Svíčky nestékají a hoří mnohem déle (až trojnásobně), než svíce z parafínu. Palmový vosk je
krystalický materiál, který po zahřátí plamenem knotu přechází z pevné fáze v kapalnou, aniž by tvořil přechodnou
"těstovitou" formu, jako ropné parafíny. Po skápnutí na chladnou podložku ztuhne a snadno se čistí - prostě se
odloupne. Krystalický materiál je sám o sobě velmi dekorativní - kresba krystalů připomíná "mrazové květy" na skle a
nikdy se neopakuje: každá svíce je originál.

