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o nás
Naše firma vznikla v roce 1999. Od samého začátku jsme se zaměřili na výrobu keramických kameninových lahví na víno, kořalku a jiné 
ušlechtilé nápoje. K sortimentu lahví pak nabízíme příslušenství v podobě číší, pohárků, štamprlí, džbánů a podobně.
Prodejní filozofie námi zhotovených výrobků je založena na tom, že víno nebo jiný dobrý mok v nevšední kameninové lahvi s logem dárce nebo 
obdarovaného nejenom zaujme, ale i potěší. Na takový dárek si pak Váš obchodní partner vzpomene jistě lépe, než na kupříkladu běžné balení 
dobré dvanáctileté skotské (a to u nás za mnohem menší náklady).
Výroba našeho zboží je ruční. Materiály námi používané pocházejí z českých krajů a rovněž tak se o výrobu starají zlaté české respektive 
moravské ruce.

Co nabízíme
Máte-li tedy zájem v dnešní obtížné době příjemně oslovit a zaujmout, zkuste, prosím, využít našich služeb: vyrábíme mnoho druhů 
keramických kameninových lahví, čutor, karaf, amfor, číší, pohárků, štamprlí, atd. Na tyto výrobky Vám můžeme umístit logo Vaší firmy 
a to buď přímo na lahve nebo jako keramickou či papírovou visačku. Lahve Vám dle přání naplníme kvalitním vínem nebo kořalkou, dobře 
zazátkujeme a uložíme do krabic. Jako stabilizační vystýlku, ochranu před mechanickým poškozením, používáme dřevitou vlnu, slámu nebo 
seno. Přidáme-li k lahvi sadu pohárků nebo štamprlí, vznikne pěkný dárkový set.
Dále nabízíme pivní půllitry a hrnky s logem (firem, restaurací, spolků, ….). Keramické visačky, vizitky, loga, tabulky, domovní čísla na přání, 
rodinné, obecní, městské a jiné znaky a erby.

Komu nabízíme
Výrobcům vína, likérkám a lihovarům, kteří se chtějí odlišit od konkurence. Reklamním agenturám pro svoje klienty nebo přímo firmám 
a společnostem jako firemní dárek pro obchodní partnery. Spolkům, jednotám, sdružením pro svoje příznivce a členy. Obchodům s dárkovým 
zbožím, vinotékám, …. a samozřejmě všem, kdo chtějí někoho jen tak obdarovat.

naše zKušenosti
Majitel firmy je bývalý vývojový pracovník v oblasti glazur a keramických hmot. Naše keramika nepodléhá kraklování tzn. praskání vnitřní 
glazury. Vnitřní povrch je chemicky a mechanicky velmi odolný. Splňuje též nejpřísnější hygienické normy. V roce 2004 jsme společně 
s Templářskými sklepy Čejkovice získali od České obalové asociace cenu „Obal roku“. Naše karafa s Templářským vínem pak byla třetí na 
soutěži mezinárodní obalové asociace konané v indické Bombaji. Od skromných počátků, kdy jsme začínali v podstatě z ničeho, jsme do 
dnešních dnů dodali na trh asi 400 000 výrobků.

TeMPLářI
Se společností Templářské Sklepy Čejkovice jsme dosáhli největších úspěchů. Naše kameninová karafa s Templářským vínem získala 

v roce 2004 cenu Obal roku od České obalové asociace. Společně jsme dodali na trh přes 400 000 výrobků.
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číŠe
všechny číše na nožičce mají uvnitř vloženou keramickou kuličku, takže po dopití vína lehce zatřesete jako zvonečkem a  hostitel nebo 

osoba blízká ví, že vám může dolít. číše a pohárky vyrábíme samozřejmě ve stejných barevných provedeních jako karafy. 
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KrÝgle
hrnKy

na krýgle a hrníčky umístíme na přání logo, název vaší restaurace, fi rmy, spolku, klubu, nebo jméno a vtipnou malůvku 
jako dárek pro někoho blízkého. 
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KorunKy
džbány
svícny

chladiče na víno
vyrábíme také vysoce kvalitní korunky na vodní dýmky a keramické chladiče na víno. dobře namočený porézní chladič sníží odparem 

vody z povrchu teplotu uvnitř až o patnáct stupňů (starý středomořský vynález).
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č. název, objem (l) obj. č. výška/ šířka(mm) Prázdná bez DPH Prázdná vč. DPH s vínem bez DPH s vínem  vč. DPH
1 Karafa Kolo – 0,7 110081 245/165/60 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
2 Karafa réva-  1.0 110060 300/105 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
3 Karafa lora- 1,3 110040 340/85/110 124.00 Kč 150.00 Kč 247.00 Kč 299.00 Kč
4 Karafa vanda 1,3 110021 220/122 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
5 Karafa Miriam 1,1 110030 185/170/80 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
6 Karafa Úl  1,0 110160 193/130 150.00 Kč 182.00 Kč 260.00 Kč 315.00 Kč
7 Karafa Zita 0,9  110113 242/110 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
8 Karafa dona 0,95 110141 160/130 124.00 Kč 150.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
9 Karafa čepák 1,5 110010 230/135 124.00 Kč 150.00 Kč 247.00 Kč 299.00 Kč

10 Karafa Placka 0,45 110103 128/65 99,00 Kc 120.00 Kč 210.00 Kč 254.00 Kč
11 Karafa hana 0,85 110153 265/92 110.00 Kč 133.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
12 Karafa laura 1,0 110121 200/115 110.00 Kč 133.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
13 Karafa nela 0,55 110071 223/72/96 99.00 Kč 120.00 Kč 210.00 Kč 254.00 Kč
14 Karafa nova 0,8 110132 175/122 110.00 Kč 133.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
15 Karafa agáta  0,8 110053 175/110 110.00 Kč 133.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
16 Karafa čutora 0,55 110094 170/147/45 110.00 Kč 133.00 Kč 240.00 Kč 290.00 Kč
17 číše iva 0,2 120010 173/77 79.00 Kč 96.00 Kč
18 číše Téra 0,2 120011 220/80 90.00 Kč 109.00 Kč
19 číše eva 0,3 120012 160/95 90.00 Kč 109.00 Kč
20 Pohárek velký 0,3 120030 112/90 70.00 Kč 85.00 Kč
21 Pohárek malý 0,1 120031 100/58 50.00 Kč 61.00 Kč
22 Štamprle 0,05 120036 45/35 30.00 Kč 36.30 Kč
23 Krygl 0,5 140015 163/95/145 150.00 Kč 181.50 Kč
24 hrnek 0,5 140025 90/100 140.00 Kč 169.40 Kč
25 džbán 2,0 150010 200/150 160.00 Kč 193.60 Kč
26 džbán 1,5 150020 185/130 160.00 Kč 193.60 Kč
27 svícen malý 160010 95/80 70.00 Kč 85.00 Kč
28 váza 2,0 170010 200/150 160.00 Kč 193.00 Kč
29 chladič vína 170020 225/120/135 140.00 Kč 169.40 Kč
30 Korunka vod.dým. 180010 80/78 70.00 Kč 85.00 Kč

Při větších odběrech zajímavé slevy.



dárKové sady
osTaTní služby

do našich kameninových karaf vám necháme nalahvovat kvalitní víno od některého z našich prověřených dodavatelů např. Templářské 
sklepy čejkovice,vinařství damborský – velké bílovice, vinařství Švihálek – blučina ... nebo zařídíme nalahvování vína z vašich zdrojů.
na karafu pak upevníme lýkem keramickou nebo papírovou visačku s logem vaší firmy. logo můžeme vypískovat také přímo na keramiku. 

celou takto zkompletovanou karafu s vínem uložíme do dřevěné nebo kartonové krabice a elegantní, neotřelý dárek 
pro vaše firemní partnery je na světě.

nechte si od nás udělat cenovou nabídku a budete příjemně překvapeni.
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visačKy
loga

Keramické vizitky, loga, visačky a znaky vyrobíme dle vaší předlohy. cena je pak určena  velikostí, složitostí a hlavně množstvím výrobků. 
např. cena visačky na láhev s logem firmy o velikosti klasické vizitky vyjde při počtu 50 kusů asi na 30 Kč/ks.
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osTaTní služby
nevybrali jste si žádný tvar z našeho katalogu? nevadí, vyrobíme vám keramiku dle vašich představ. 

cena se odvíjí od složitosti, velikosti a množství výrobků. 
dále nabízíme výrobu technické lité keramiky na bázi korundu, sic pro elektrotechniku a průmysl, výrobu modelů, forem, rozmnožovacích 

zařízení ze dřeva, epoxidových a polyuretanových pryskyřic a také sádry.
Provádíme poradenství při vývoji a výrobě keramiky, glazur a žáruvzdorných hmot.  



o nás
Naše firma vznikla v roce 1999. Od samého začátku jsme se zaměřili na výrobu keramických kameninových lahví na víno, kořalku a jiné 
ušlechtilé nápoje. K sortimentu lahví pak nabízíme příslušenství v podobě číší, pohárků, štamprlí, džbánů a podobně.
Prodejní filozofie námi zhotovených výrobků je založena na tom, že víno nebo jiný dobrý mok v nevšední kameninové lahvi s logem dárce nebo 
obdarovaného nejenom zaujme, ale i potěší. Na takový dárek si pak Váš obchodní partner vzpomene jistě lépe, než na kupříkladu běžné balení 
dobré dvanáctileté skotské (a to u nás za mnohem menší náklady).
Výroba našeho zboží je ruční. Materiály námi používané pocházejí z českých krajů a rovněž tak se o výrobu starají zlaté české respektive 
moravské ruce.

Co nabízíme
Máte-li tedy zájem v dnešní obtížné době příjemně oslovit a zaujmout, zkuste, prosím, využít našich služeb: vyrábíme mnoho druhů 
keramických kameninových lahví, čutor, karaf, amfor, číší, pohárků, štamprlí, atd. Na tyto výrobky Vám můžeme umístit logo Vaší firmy 
a to buď přímo na lahve nebo jako keramickou či papírovou visačku. Lahve Vám dle přání naplníme kvalitním vínem nebo kořalkou, dobře 
zazátkujeme a uložíme do krabic. Jako stabilizační vystýlku, ochranu před mechanickým poškozením, používáme dřevitou vlnu, slámu nebo 
seno. Přidáme-li k lahvi sadu pohárků nebo štamprlí, vznikne pěkný dárkový set.
Dále nabízíme pivní půllitry a hrnky s logem (firem, restaurací, spolků, ….). Keramické visačky, vizitky, loga, tabulky, domovní čísla na přání, 
rodinné, obecní, městské a jiné znaky a erby.

Komu nabízíme
Výrobcům vína, likérkám a lihovarům, kteří se chtějí odlišit od konkurence. Reklamním agenturám pro svoje klienty nebo přímo firmám 
a společnostem jako firemní dárek pro obchodní partnery. Spolkům, jednotám, sdružením pro svoje příznivce a členy. Obchodům s dárkovým 
zbožím, vinotékám, …. a samozřejmě všem, kdo chtějí někoho jen tak obdarovat.

naše zKušenosti
Majitel firmy je bývalý vývojový pracovník v oblasti glazur a keramických hmot. Naše keramika nepodléhá kraklování tzn. praskání vnitřní 
glazury. Vnitřní povrch je chemicky a mechanicky velmi odolný. Splňuje též nejpřísnější hygienické normy. V roce 2004 jsme společně 
s Templářskými sklepy Čejkovice získali od České obalové asociace cenu „Obal roku“. Naše karafa s Templářským vínem pak byla třetí na 
soutěži mezinárodní obalové asociace konané v indické Bombaji. Od skromných počátků, kdy jsme začínali v podstatě z ničeho, jsme do 
dnešních dnů dodali na trh asi 400 000 výrobků.

TeMPLářI
Se společností Templářské Sklepy Čejkovice jsme dosáhli největších úspěchů. Naše kameninová karafa s Templářským vínem získala 

v roce 2004 cenu Obal roku od České obalové asociace. Společně jsme dodali na trh přes 400 000 výrobků.



KontaKt:

 Konečný Michael – keramika
Táborská 131, Kobylnice 664 51

+420 608 400 329
kony1968@volny.cz, www.konecnykeramika.cz

IČO-67016847
DIČ-CZ6803081230


