
Cenník vyšívaných STUŽIEK

Akciový cenník platí len pre triedy končiace  v školskom roku 2023/2024

AKCIE  a  ZĽAVY Vankúšik   na stužky

do 31. 5. 2023               požičaj si 

                     len za 1 €*
ZĽAVA   až 34 % na vyšívané stužky
pri súčasnom objednaní MAXI stužkového balíčka (MSB)

kvalitne vyšívané

   zašité proti rozviazaniu

      prišitá zicherka

         zaletované proti páraniu

Vyšívané STUŽKY
Vyšívaná stužka  (mašlička, preložená, kravatka) 2,90 €/ks

Akciová cena v MSB s 34 % ZĽAVOU 1,89 €/ks

Stužka bez vyšitia 1,99 €/ks

Stužka - štvorlístok 3,90 €/ks

Príplatok za viac ako 4 znaky na druhej nožičke 0,25 €/ks

Príplatok za inú farbu stuhy/nite (modrá, červená, žltá, rúžová...) 0,49 €/ks

Vyšívané STUHY a ŠERPY
ŠERPY klasik

šerpa bez vyšitia 4,50 €/ks bez vyšívania

šerpa s vyšitím max. 2 slov 13,00 €/ks napr.: Riaditeľ školy, Triedna učiteľka

šerpa s vyšitím viac slov 16,00 €/ks napr.: Riaditeľ školy 2020 - 2024

ŠERPY  - iné druhy

šerpa "kvet" 9,00 €/ks bez vyšívania

šerpa "kvet" vyšívaná 16,00 €/ks jedna nožička = len 1 slovo

šerpa "mašľa" 9,00 €/ks bez vyšívania

šerpa "mašľa" vyšívaná 16,00 €/ks jedna nožička = len 1 slovo

Stuha na TRIEDNU KNIHU/ TABLET

stuha s mašľou bez vyšitia 5,00 €/ks bez vyšívania

stuha s mašľou vyšívaná 8,00 €/ks napr.:  4. A, Oktáva, 2020 - 2024

Stuha na DVERE

stuha s mašľou bez vyšitia 8,00 €/ks bez vyšívania

stuha s mašľou s vyšitím max. 2 slov 14,00 €/ks napr.: 4. C 2020-2024

stuha s mašľou s vyšitím viac slov 18,00 €/ks napr.: Obchodná akadémia 4. C 2020-2024

Vankúšik - poduška na stužky

vankúšik POŽIČANIE - červený 1,00 €/ks vankúšik de luxe - 3€

vankúšik - červený 9,00 €/ks vankúšik de luxe - 11€

PEČATNÝ  VOSK 1,90 €/ks

*Pri požičaní vankúšika sa účtuje záloha 8€. Vankúšik je potrebné vrátiť nepoškodený do 24.12.2023.

V prípade expresnej výroby do 10 pracovných dní sa účtuje príplatok 1€/žiak

Poštovné a balné/osobné doručenie do školy je 5,90€. Minimálna výška objednávky je 20€. 

V prípade objednávky do hodnoty 20€ a doobjednávky sa účtuje jednorazový príplatok 8,90€ za doobjednanie/individuálnu

výrobu vrátane poštovného a balného.


