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Legenda
Abychom si rozuměli / Aby sme si rozumeli

délka

šířka

uhlopříčka

vzdálenost od okraje k hladině

výška

průměr vnější

průměr vnitřní

objem celkový

objem servírovací - vzdálenost hladiny od okraje  v cm

celkový objem hrníčků/šálků

objem servírovací - vzdálenost hladiny od okraje  v cm 

balení v kartonu

gastro balení

dĺžka

šírka

uhlopriečka

vzdialenosť od okraja po hladinu

výška

priemer vonkajší

priemer vnútorný

objem celkový

objem servírovací - vzdialenosť hladiny od okraja v cm

celkový objem hrnčekov/šálok 

objem servírovací - vzdialenosť hladiny od okraja v cm

balenie v kartóne

gastro balenie

(= objem po naplnění po okraj)

(= objem po naplnění pod okraj tak, aby bylo možné servírovat 
tekutý pokrm bezpečně - bez rozlití) 

(= objem po naplnení po okraj)

(= objem po naplnení pod okraj tak, aby bolo možné servírovať 
tekutý pokrm bezpečne - bez rozliatia) 

(= objem po naplnění pod okraj tak, aby bylo možné 
servírovat tekutý pokrm bezpečně - bez rozlití) 

(= objem po naplnení pod okraj tak, aby bolo možné 
servírovať tekutý pokrm bezpečne - bez rozliatia) 

(= objem po naplnění po okraj) (= objem po naplnení po okraj)

CZ
Velkoobchod - prodejna - Praha   

Po - Pá 9-18 hodin

Černokostelecká 95 , 100 00 Praha 10-Strašnice 
E: info@candola.cz

T: +420 283 853 242

SK
Veľkoobchod - predajňa - Ducové

Po - Pi 9-18 hodin

Ducové 120 , 922 21 
E: manager@candola.sk

T: +421 905 147 775
T: +421 337 780 000
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Porcelán značky Star Glas se vyrábí 
svědomitě vůči životnímu prostředí 
a se zájmem a péčí o každý jednotlivý kus. 
Tvar nádobí je nadčasový a jeho velikost 
odpovídá každodenním nárokům na 
funkčnost a možnosti kombinace. Tvrdý 
sněhobílý porcelán Star Glas je vyroben 
pro vás s velkou láskou.

Tento typ jasně bílého porcelánu je extrémně 
tvrdý a odolný. Na rozdíl od jemného 
kostního porcelánu, který se vypaluje 
při teplotách kolem 900°C, je tvrdý porcelán 
Star Glas při konečné fázi vypalován 
při teplotách mezi 1350-1400°C.

Založte stůl super bílým tvrdým porcelánem 
Star Glas - porcelánem pro každodenní  
použití a oslavy. Interiér restaurace 
si zaslouží zářivě bílý porcelán, 
který odolá nejen mikrovlnkám 
a myčkám, ale i poněkud hrubšímu 
zacházení. 

Porcelán značky Star Glas sa vyrába svedomito 
voči životnému prostrediu a so záujmom 
a starostlivosťou o každý jednotlivý kus. 
Tvar je nadčasový a jeho veľkosť zodpovedá 
každodenným nárokom na funkčnosť 
a možnosti kombinovania. Tvrdý, snehobiely 
porcelán Star Glas je pre vás vyrobený 
s veľkou láskou.

Tento typ jasno bieleho porcelánu 
je extrémne tvrdý a odolný. Narozdiel 
od jemného kostného porcelánu, ktorý 
sa vypaľuje pri teplotách okolo 900°C, 
je tvrdý porcelán Star Glas v konečnéj fáze 
vypaľovaný pri teplotách mezi 1350-1400°C.  

Nastrite na stôl super biely, tvrdý porcelán 
Star Glas - porcelán na každodenné 
použitie a oslavy. Interiér reštaurácie 
si zaslúži žiarivo biely porcelán, ktorý 
odolá nielen mikrovlnkám a umývačkám, 
ale aj trochu drsnejšiemu zaobchádzaniu.

Zářivě bílý
porcelán

Žiarivo biely
porcelán
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

DAILY
 Banquet
CZ
Chtělo by to něco 
praktického, krásného 
a tradičního zároveň? 
Přesně pro vás je kolekce 
Daily Banquet jako 
stvořená! Nadčasová 
krása, na které vynikne 
jakékoli servírované jídlo
či nápoj. Jednoduše 
vyberte to, co se vám 
hodí a můžete bez obav 
servírovat.

SK
Chcelo by to niečo 
praktické, krásné 
a tradičné zároveň? Presne 
pre vás je kolekcia Daily 
Banquet ako stvorená! 
Nadčasová krása 
na ktorej vynikne akýkoľvek 
servis jedál a nápojov. 
Jednoducho si vyberte
pre vás to najvhodnejšie
a môžete bez obáv 
servírovať.
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Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-DAFP21
21/13,5 cm
6/24 

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-DAFP27
27/17,5 cm
6/24

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-DAFP31
31/21,5 cm
6/12

Steak Plate Oval 
Steakový talíř oválný
Steakový tanier oválny
 
SG-DASP28
28 x 26 cm
6/18

Kolekce  Kolekcia

Deep Plate
Hluboký talíř
Hlboký tanier
 
SG-DADP25
25/16 cm
250/200 ml 1 cm
6/24

Deep Oval Plate
 
 
SG-DADO31
31 cm x 27 x 18 cm
600/400 ml      1cm
6/12

79
Kč/ks

49.-
Kč/ks

168
Kč/ks

132
Kč/ks

77
Kč/ks

172
Kč/ks

132
Kč/ks

168
Kč/ks

172
Kč/ks

Pizza Plate
Talíř na pizzu
Tanier na pizzu
 
SG-DAPP31
31 cm
6/12

Deep Pasta Plate
Hluboký talíř na těstoviny
Hlboký tanier na cestoviny
 
SG-DADP27
27/17 cm
450/300 ml       1 cm
6/12

Deep Pasta Plate
Hluboký talíř na těstoviny
Hlboký tanier na cestoviny
 
SG-DADP31
31/18,5 cm
550/400 ml       1 cm
6/12

x x x
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%. Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

Espresso Cup
Šálek na espresso
Šálka na espresso
 
SG-DACU09
6,2 cm   5,8 cm
90 ml      1,5 cm
6/24

Mug
Hrnek
Hrnček
 
SG-DAMU50
10 cm  11 cm
550/450 ml     1,5 cm
6/12

Mug
Hrnek
Hrnček
 
SG-DAMU30
8,3 cm  10 cm
380/300 ml     1,5 cm
6/36

Mug Straight
Hrnek rovný
Hrnček rovný
 
SG-DAMS30
7,5 cm  10 cm
315/300 ml     1,5 cm
6/36

 Jumbo Cup
Šálek velký
Šálka veľká
 
SG-DACU50
11,8 cm     8 cm
500/380 ml      2 cm
6/24

Caffe/tea Cup
Šálek na kávu/čaj
Šálka na kávu/čaj
 
SG-DACU25
9 cm  6,8 cm
250/220 ml      1,5 cm
6/36

Espresso/Egg spoon
Lžička na espresso/vajíčka
Lyžička na espresso/vajíčka
 
SG-DAES13
13 cm
96

Egg Holder 
Stojánek na vejce
Stojan na vajíčka
 
SG-DAEH11
11 cm
12/24

Saucer
Podšálek
Podšálka
 
SG-DASA15
15 cm
6/36
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Creamer/Sosiere
Mlékovka
Nádoba na mlieko/omáčku
 
SG-DACR25
220/200 ml       1,5 cm
6/12

Creamer/Sosiere
Mlékovka
Nádoba na mlieko/omáčku
 
SG-DACR05
4,5 cm
50/30 ml       1 cm
12/96

Bowl individual 
Miska multifunkční
Miska multifunkčná
 
SG-DABI14
14 cm   7,3 cm
500/200 ml     2,5 cm
6/36

Soup/Salad Bowl
Miska na polévku/salát
Miska na polievku/šalát
 
SG-DASB14
14 cm   7,8 cm
600/300 ml      2,5 cm
6/36

Salad Bowl
Miska na salát
Miska na šalát
 
SG-DASB23
23 cm
1/6

Salad Bowl 
Miska na salát
Miska na šalát
 
SG-DASB30
30 cm   10,5 cm
1/6

Baking Dish
Zapékací mísa
Zapekacia miska
 
SG-DABD21
21 cm (včetně úchytů) 
16 x 12 x 5 cm (vnitřek)
8/24

Baking Dish
Zapékací mísa
Zapekacia miska
 
SG-DABD30
30,5 cm (včetně úchytů) 
25 x 19 x  6,8 cm (vnitřek)
1/6

Baking Dish
Zapékací mísa
Zapekacia miska
 
SG-DABD35
35 cm (včetně úchytů) 
22 x  30 x  6,2 cm (vnitřek)
1/6

x x x x x x

59
Kč/ks

69
Kč/ks

300
Kč/ks

220
Kč/ks

499
Kč/ks

199
Kč/ks

599
Kč/ks

40
Kč/ks

92
Kč/ks

49
Kč/ks

80
Kč/ks

49
Kč/ks

49
Kč/ks

80
Kč/ks

48
Kč/ks

19
Kč/ks

39
Kč/ks

59
Kč/ks
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

DAILY
   Coupe
CZ
Toužíte po talířích, které 
lze snadno kombinovat?
Porcelánové talíře Daily 
Coupe bez praporu 
umožňují dokonalé 
využití celé plochy! 
Jednoduché čisté linie 
nechají vyniknout vašemu 
kulinářskému umění
a prakticky se doplňují 
s ostatními řadami 
porcelánu.
 

SK
Túžite po tanieroch, 
ktoré sa dajú ľahko 
kombinovať?
Porcelánové taniere 
DAILY Coupe bez okraja 
umožňujú dokonalé 
využitie  celej plochy!
Jednoduché, čisté línie 
dajú vyniknúť vášmu 
kulinárskemu umeniu 
a prakticky sa dopĺňajú 
s ostatnými kolekciami 
porcelánu.

Deep Plate
Hluboký talíř
Hlboký tanier

 
SG-DCDP21
21 cm   5 cm
800/350 ml      3 cm
6/24

Flat Plate 
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-DCFP21
21cm
6/24

Flat Plate 
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-DCFP27
27 cm
6/24

Butter Bowl
Miska na máslo/olej/dipy
Miska na maslo/olej/dipy
 
SG-DCBB10
10 cm   2,8 cm
80/60 ml       1 cm
12/96

Oval Coupe Plate
Oválny talíř
Oválny tanier
 
SG-DCOP30
30 cm x 20 cm
6/24

Oval Coupe Plate 
Oválny talíř
Oválny tanier
 
SG-DCOP36
36 cm x 23,5 cm
6/12

Fruit Bowl
Mísa na ovoce
Misa na ovocie
 
SG-DCFB23
23 cm   6,3 cm
6/24

Saucer
Podšálek
Podšálka
 
SG-DCSA11
11,5 cm
6/24

Saucer
Podšálek 
Podšálka
 
SG-DCSA15
15 cm
6/36

Fruit Bowl 
Miska na ovoce
Miska na ovocie
 
SG-DCFB14
14 cm   4,5 cm
320/200 ml      2 cm
6/36

x x

49
Kč/ks

79
Kč/ks

77
Kč/ks

39
Kč/ks

39
Kč/ks

40
Kč/ks

299
Kč/ks

199
Kč/ks

99
Kč/ks

59
Kč/ks

Kolekce  Kolekcia
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

SQUARE
CZ
Máte dost kulatých
i oválných tvarů a toužíte 
po oživení standardního 
servírování?
Kolekce SQUARE nabízí 
ten pravý kompromis
za skvělou cenu!

• Šetří úložný prostor.

• Díky ergonomickému  
 tvaru je tato kolekce 
 ideální do rozlehlých 
 restaurací
 a gastroprovozoven.

SK
Máte už dosť okrúhlych
i oválnych tvarov a túžite 
po  oživení štandardného 
servírovania?
Kolekcia SQUARE ponúka 
ten pravý kompromis
za skvelú cenu!

• Šetrí úložný priestor.

• Vďaka ergonomickému  
 tvaru je táto kolekcia  
 ideálna na servis
 do veľkých reštaurácií
 a gastroprevádzok.

Deep Plate
Hluboký talíř
Hlboký tanier
 
SG-SQDP23
23/15,5 cm
300/200 ml      1 cm
6/24

Flat Plate 
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-SQFP21
21/14 cm
19 x 21 cm
6/24

Flat Plate 
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-SQFP27
27/19 cm
25,5 cm
6/24

Dip dish
Nádoba na dipy/omáčky
Nádoba na dipy/omáčky
 
SG-SQDD09
6,5 cm      5,5 cm
100/90 ml       1 cm
12/72

Saucer
Podšálek 
Podšálka
 
SG-SQSA15
15 cm
15 x 16 cm
6/24

39
Kč/ks

Saucer
Podšálek 
Podšálka
 
SG-SCSA13
13 cm
12 x  13 cm
6/24

xx

Square Fondue Plate 
Obdélníkový talíř na fondue
Obdĺžníkový tanier na fondue
 
SG-HISF26/23471986

26 x 20 cm      2,3 cm 
12

Bowl Apostrofo
Miska na předkrmy 
Miska na predjedlá
 
SG-HIBA7/24302063

7 x 6 cm 
12/96

Olive Dish
Talířek na olivy 
Tanierik na olivy
 
SG-HIOD14/24301161

14 x 5 cm     2,3 cm 
12/72

Finger Food Spoon
Porcelánová lžíce 
Porcelánová lyžička
 
SG-HIFS09/24300870

9 x 4,8 cm 
12/96

79
Kč/ks

49
Kč/ks

77
Kč/ks

48
Kč/ks

39
Kč/ks

33
Kč/ks

41
Kč/ks

165
Kč/ks

33
Kč/ks

x x

x

x

Kolekce  Kolekcia

x
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

SQUARE
   Coupe

CZ
Ještě více hranatých 
tvarů? Tak přesně to 
se promítá v kolekci 
SQUARE Coupe.
Hranaté talíře bez 
praporu - ideálné využití 
celé plochy.
Obdivuje - vybírejte - 
servírujte. Jak snadné!

SK
Ešte viacej hranatých 
tvarov? Tak presne to 
sa nachádza v kolekcii 
SQUARE Coupe. Hranaté 
taniere bez okraja - 
ideálne využitie celej 
plochy. Obdivujte - 
vyberajte - servírujte.
Aké jednoduché!

Rectangular Plate
Obdélníkový talíř
Obdĺžnikový tanier
 
SG-SCRP30
30 x  20 cm
6/24

Rectangular Plate
Obdélníkový talíř
Obdĺžnikový tanier
 
SG-SCRP36
36 x  23,5 cm
6/12

Saucer
Podšálek 
Podšálka
 
SG-SCSA15
15 cm
14 x   16 cm
6/36

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-SCFP27
25,5 cm        27 cm
6/24

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-SCFP29
xx cm        29 cm
6/12

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
SG-SCFP21
19 cm        21 cm
6/24

Deep Plate
Hluboký talíř
Hlboký tanier
 
SG-SCDP23
21,5 x  4,5 cm      23 cm
700/350 ml - 2,5 cm
6/24

x

x x

x

89.-
Kč/ks

69.-
Kč/ks

119.-
Kč/ks

Salad Bowl
Míska na salát
Miska na šalát
 
SG-SCSB16
14,5 x  4,5 cm        16 cm
300/200 ml - 2 cm
6/36

Salad Bowl
Mísa na salát
Misa na šalát
 
SG-SCSB23
22,5 x  6 cm        23 cm
1250/800 ml - 2 cm
6/24

Salad Bowl
Mísa na salát
Misa na šalát
 
SG-SCSB18
xx cm          18 cm
xx/xx ml - x cm
6/24

x x x

168
Kč/ks

79
Kč/ks

49
Kč/ks

77
Kč/ks

299
Kč/ks

199
Kč/ks

40
Kč/ks

Kolekce  Kolekcia



Jedná se o kombinaci materiálů tak, aby bylo 
dosaženo co nejlepších vlastností, jako je tvrdost, 
pevnost, odolnost nejrůznějším kyselinám z  jídla 
a působení chemických prostředků používaných 
na čištění a údržbu nádobí v  gastroprovozech. 
S kameninou má shodný zvuk i vzhled. Stejně jako  
u porcelánu je použitý materiál stejnorodý, 
jemnozrnný a vypálený střep má proto vzhled 
porcelánu.

Má několikanásobně větší mechanickou odolnost, 
nepropustnost pro kapaliny a plyny, glazura 
netrhlinkuje ani po 10 letech. Tyto vlastnosti 
pozitivně přispívají ke kvalitě a dlouhé životnosti 
výrobků. 

Atraktivní kombinace přírodních barev nádobí Star 
Glas je obohacením pro každý podnik s  tradiční 
kuchyní. Jednoduché nadčasové tvary a  přírodní 
barvy navozují přirozenou atmosféru. Glazury 
jsou dekorovány jemnými hnědými skvrnkami 
a něžnou linkou na okraji. Nádobí je vhodné pro 
použití v myčkách, mikrovlnkách i na zapékání - 
salamander. Vzájemnou kombinací barev docílite 
tradiční venkovský styl ala vintage. 

Jedná sa o kombináciu materiálov s najlepšími 
vlastnosťami, ako je napr. tvrdosť, pevnosť, odolnosť 
voči najrôznejším potravinovým kyselinám z jedál 
a pôsobeniu chemických prostriedkov používaných 
na čistenie a údržbu riadu v  gastroprevádzkach. 
Má rovnaký vzhľad a zvuk ako kamenina. Pri výrobe 
sa používa materiál rovnakého typu - jemnozrnný 
a vypálený črep má preto vzhľad porcelánu. 

Má niekoľkonásobne väčšiu mechanickú odolnosť, 
je nepriepustný pre kvapaliny aj plyny, na glazúre 
nevzniknú trhliny ani po 10 rokoch. Tieto vlastnosti 
pozitívne prispievajú ku kvalite a dlhodobej 
životnosti výrobkov. 

Atraktívna kombinácia prírodných farieb  
riadu Star Glas je obohatením pre každú 
prevádzku s  tradičnou kuchyňou. Jednoduché, 
nadčasové tvary a prírodné farby glazúry 
navodzujú prirodzenú atmosféru. Glazúry 
sú dekorované jemnými hnedými škvrnami 
a nežnou  kontúrou po okraji. Riad je vhodný 
na použitie do umývačiek riadu, v mikrovlnkách, 
na zapekanie - salamander. Vzájomnou 
kombináciou farieb docielite tradičný vidiecky 
štýl ala vintage. 

Porcelánová
kamenina

Porcelánova
kamenina
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Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

Pottery
Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
ST-POFP27YE
27 cm
6/24

Flat Plate
Mělký talíř
Plytký tanier
 
ST-POFP20YE
20 cm
6/24

Mug
Hrnek
Hrnček
 
ST-POMU40YE
9 cm        
400/380 ml - 1cm      
6/24

Bowl
Miska multifunkční
Miska multifunkčná
 
ST-POUB19YE
19 cm
6/24

ST-POFP27GE ST-POFP20GE ST-POMU40GEST-POUB19GE

ST-POFP27ST ST-POFP20ST ST-POMU40STST-POUB19ST

ST-POFP27BL ST-POFP20BL ST-POMU40BLST-POUB19BL

Kolekce  Kolekcia

79
Kč/ks

109
Kč/ks

69
Kč/ks

89
Kč/ks



Servírovací podnosy z pravého břidlicového 
kamene jsou stylovým kouskem, který nesmí 
chybět v žádné dobré restauraci, či  gastro 
provozu. Nádherná struktura pravého kamene 
v sobě ukrývá léty nashromážděnou, přírodní 
energii, která působí nesmírně pozitivně 
a vyzařuje příjemný pocit. 

S břidlicovými podnosy zvládnete moderní 
a jedinečné servírování kanapek, sushi, dezertů 
či sýrových variací. Zároveň jsou chuťově 
i pachově neutrální. Pro větší stabilitu jsou 
některé typy opatřeny protiskluzovými 
nožičkami. Cokoli naservírujete bude 
oku lahodící a zanechá perfektní vizuální 
dojem. Na břidlicové podnosy lze psát 
obyčejnou křídou třeba název jídla, přání 
dobré chuti, nebo namalovat originální 
obrázek/logo - zapojte svou  hravost 
a originalitu! Také je možné na ně vaše logo 
vypískovat nastálo.

Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodní kámen, 
není možné ho používat na pečení v troubě, ani na 
něm krájet ostrým nožem. Není vhodný do myček 
nádobí, ale stačí je omýt teplou vodou s jemným 
mycím prostředkem a jsou okamžitě připravené 
k dalšímu servírování. 

Servírovacie podnosy z pravého bridlicového 
kameňa sú štýlovým kúskom, ktorý nesmie 
chýbať v žiadnej dobrej reštaurácii, či gastro 
prevádzke. Nádherná štruktúra pravého kameňa 
v sebe ukrýva rokmi nahromadenú, prírodnú 
energiu, ktorá pôsobí nesmierne pozitívne 
a vyžaruje príjemný pocit. 

S bridlicovými podnosmi zvládnete moderné 
a jedinečné servírovanie kanapiek, sushi, 
dezertov či sýrových variácií. Zároveň sú chuťovo 
i pachovo neutrálne. Pre väčšiu stabilitu 
sú niektoré typy vybavené protišmykovými 
nožičkami. Čokoľvek naservírujete bude oku 
lahodiace a zanechá perfektný vizuálny dojem. 
Na bridlicové podnosy môžete písať obyčajnou 
kriedou napríklad názov jedla, prianie dobrej chuti, 
alebo namalovať originálny obrázok/logo - zapojte 
svoju  hravosť a originalitu! Taktiež je možné 
na nich vaše logo vypieskovať nastálo.

Vzhľadom k tomu, že se jedná o prírodný kameň, 
nieje možné ho používať na pečenie v  rúry, ani  
na ňom krájať ostrým nožom. Nieje vhodný 
do umývačiek riadu, ale stačí ich umyť teplou vodou 
s jemným prostriedkom na riad a sú okamžite 
pripravené k ďalšiemu servírovaniu.    

Přírodní
břidlice

Prírodná
bridlica



23

Uvedené ceny jsou vždy za 1ks bez DPH při odběru kompletních gastrobalení od daného výrobku. Při nedodržení odběru celého gastrobalení bude cena navýšená o 20%.

x x

138
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-IL119725
25 x  25 cm        4-7 mm
6

x

113
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-IL119814
26,5 x  16,2 cm       4-7 mm
6

x

83
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-IL119910
30 x  10 cm        4-7 mm
6

x

113
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-IL119920
30 x  20 cm        4-7 mm
6

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-HITS17
17 x  17 cm         4-7 mm
24

54
Kč/ks

x

111
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-HITS34
34 x  17 cm       4-7 mm
12

x

161
Kč/ks

Trivet stone
Servírovací břidlice
Servírovacia bridlica
 
SG-HITS40
40 x  30 cm        4-7 mm
6

Břidlice
Kolekce  Kolekcia
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Úpravy na míru
Úpravy na mieru

Ručně malovaný porcelán
Už jste někdy měli v ruce porcelánový kousek, 
při kterém jste si spontánně řekli „jééé“? Ručně 
malovaný porcelán dýchá krásou i osobním 
kouzlem. Zajistíme:

•	repliky	starého	porcelánu
•	malování	 dle	 návrhu	 zákazníka	 (z	 fotografie) 
•	svatební	servisy	s	monogramy	a	datum	svatby
•	kávové,	čajové	i	mokka	servisy,	jídelní	servisy
•	dekorativní	porcelán	

Motivy: květy, motivy měst, krajiny,  zvířata 
(dle	fotografie	zákazníka),	monogramy.

•	Každý	výrobek	má	své	výrobní	číslo	a	rok	výroby.
•	Zakázky	jsou	realizovány	již	od	1	kusu.
•	Dodací	lhůta:	smluvní	(dle	velikosti	zakázky).
•	Originální	 osobní	 dárek	 nebo	 luxusní	 sady 
pro restaurace.

Ručne maľovaný porcelán
Už ste niekedy mali v ruke porcelánový kúsok, 
pri ktorom ste si spontánne povedali „jééj“? 
Ručně maľovaný porcelán dýcha krásou 
i osobným kúzlom. Zaistíme:

•	repliky	starého	porcelánu
•	maľovanie	podľa	návrhu	zákazníka	(z	fotografie)
•	svadobné	servisy	s	monogramom	a	dátumom	
 svatby
•	kávové,	čajové	i	mokka	servisy,	jedálne	servisy
•	dekoratívny	porcelán	

Motivy: kvety, motivy miest, krajiny,  zvieratá 
(podľa	fotografie	zákazníka),	monogramy.

•	Každý výrobok má svoje výrobné číslo a rok   
 výroby.
•	Zakázky	sú	realizované	už	od	1	kusu.
•	Dodacia	 lehota:	 zmluvná	 (podľa	 veľkosti	 
	 zakázky).	
•	Originálny,	 osobný	 darček,	 alebo	 luxusné	 sady	 
 pre reštaurácie.

Buďte kreativní!
Kromě běžného spektra barev 
umíme i zlatou a stříbrnou
(mat,	lesk,	různé	odstíny).

Dostaneme Vás všude!
Umíme logovat vnějšek i vnitřek 
hrníčku, včetně ouška i podšálku.

Logování porcelánu
Logujeme porcelán vtavnou glazurní barvou.
Používáme stejnou technologii, jako v továrně
na porcelán/sklo. Používaná barva je hygienicky 
nezávadná, odolná kyselinám z jídla i chemikáliím
v myčkách, je teplotně odolná a barevně stálá.
Porcelán opatřený logem se vypaluje v peci 
na 860°C - 1140°C. Původní glazura měkne a nová 
barva se do ní vpije - vtaví.
Po vychladnutí je původní glazura pevně spojena
s naneseným logem - LOGO SE NESMÝVÁ. 

Buďte kreatívny!
Okrem	bežného	spektra	farieb	
namiešame aj zlatú a striebornú
(mat,	lesk,	rôzne	odtiene).

Dostaneme Vás všade!
Dokážeme logovať vnútornú
aj vonkajšiu stranu šálky, vrátane 
ucha a podšálky.

Logovanie porcelánu
Logujeme porcelán vtavnou glazúrnou barvou.
Používame rovnakú technológiu, ako v továrni
na porcelán/sklo. Používana farba je hygienicky 
nezávadna, odolná kyselinám z jedla i chemikáliám
v umývačkách, je teplotne odolná a farebne stála.
Porcelán opatrený logom se vypaľuje v peci 
na 860°C - 1140°C. Pôvodná glazúra mäkne a nová 
farba se do nej vpije - vtaví.
Po vychladnutí je pôvodná glazúra pevne spojená
s naneseným logom - LOGO SA NEZMÝVA. 


