
Sviečky / Kerzen
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Bezpečnostní symBoly

VysVětliVky ke zkratkám BareV

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.
Horiacu sviečku nikdy nenechávajte bez dozoru.
Eine brennende Kerze nie ohne Aufsicht lassen.

Neumísťujte svíčky do průvanu.
Neumiestňujte sviečky do prievanu. 
Kerzen nicht in Zugluft stellen.
  
Pouze pro venkovní použití.
Iba pre vonkajšie použitie.
Nur für Aussenbenutzen.

Umísťujte svíčky ve vzpřímené poloze.
Umiestňujte sviečky vo vzpriamenej polohe.
Kerzen senkrecht aufstellen.
    
Vždy používejte svícen.
Vždy používajte svietnik.
Immer einen Kerzenhalter benutzen.

Obecný symbol varování.
Všeobecný symbol varovanie.
Allgemeines Warnzeichen.

Neumísťujte svíčky blízko zdroje tepla.
Neumiestňujte sviečky blízko zdroja tepla.
Kerzen nicht in die Nähe von Wärmequellen stellen.

Před zapálením upravte knot na délku asi 1 cm.
Pred zapálením upravte knôt na dĺžku asi 1 cm.
Den Docht vor dem Anzünden auf eine Länge von etwa 1 cm kürzen.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.
Horiacu sviečku umiestnite mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Die Kerze außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren brennen lassen.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky ani jiné úlomky, aby nedošlo k rozšíření ohně.
V roztavenom vosku nenechávajte zápalky ani iné úlomky, aby nedošlo k rozšíreniu ohňa.
Das geschmolzene Wachs frei von Streichhölzern und anderen Verunreinigungen halten, 
um das Entflammen zu vermeiden.

Hořící svíčku nenechávejte na nebo v blízkosti předmětů, které se mohou snadno vznítit.
Horiacu sviečku nenechávajte na alebo v blízkosti predmetov, ktoré sa môžu ľahko 
vznietiť.
Die Kerze nicht auf oder in der Nähe von leicht entflammbaren Gegenständen brennen 
lassen.

Mezi hořícími svíčkami vždy ponechte nejméně XX cm. XX odpovídá minimální bezpeč-
nostní vzdálenosti podle doporučení výrobce.
Medzi horiacimi sviečkami vždy ponechajte najmenej XX cm. XX zodpovedá minimálnej 
bezpečnej vzdialenosti podľa odporúčania výrobcu.
Immer mindestens XX cm zwischen den brennenden Kerzen belassen. XX bedeutet den 
minimalen Sicherheitsabstand, der vom Hersteller empfohlen wird.
     
Plamen vždy uhaste. Nesfoukávejte ho.
Plameň vždy uhaste. Nesfúkavejte ho.
Immer die Flamme ersticken. Nicht ausblasen.

be béžová béžová beige

bh bílo-hnědá bielo-hnedá weiss-brown

bí bílá biela weiss

bo bordó bordó weinrot

bs bílo-stříbrná bielo-strieborná weiss-silber

bz bílo-zlatá bielo-zlatá weiss-gold

čb černo-bílá čierno-biela schwarz-weiss

čč černo-červená čierno-červená schwarz-rot

če červená červená rot

čf černo-fialová čierno-fialová schwarz-lila

čh červeno-hnědá červeno-hnedá rot-braun

čš černo-tmavě šedá čierno-tmavo šedá schwarz-dunkelgrau

čz černo-zlatá čierno-zlatá schwarz-gold

fi fialová fialová lila

fr fialovo-růžová fialovo-ružová lila-rosa

hn hnědá hnedá braun

ho hnědo-oranžová hnedo-oranžová braun-orange

me měděná medená kupfer

mo modrá modrá blau

mz modro-zelená modro-zelená blau-grün

ob oranžovo-béžová oranžovo-béžová orange-beige

ol olivová olivová olive

or oranžová oranžová orange

rč růžovo-červená ružovo-červená rosa-rot

ro růžovo-oranžová ružovo-oranžová rosa-orange

rů růžová ružová rosa

sb světle béžová svetlo béžová licht beige

sč světle červená svetlo červená licht rot

mo modrá modrá blau

sf světle fialová svetlo fialová licht lila

sh světle hnědá svetlo hnedá licht braun

sm světle modrá svetlo modrá licht blau

so světle oranžová svetlo oranžová licht orange

sr světle růžová svetlo ružová licht rosa

sš světle šedá svetlo šedá licht grau

st stříbrná strieborná silber

sz světle zelená svetlo zelená licht grün

sž světle žlutá svetlo žltá licht gelb

še šedá šedá grau

šs šedo-stříbrná šedo-strieborná grau-silber

te terakotová terakotová terrakotta

tb tmavě béžová tmavo béžová dunkel beige

tč tmavě červená tmavo červená dunkel rot

tf tmavě fialová tmavo fialová dunkel lila

tm tmavě modrá tmavo modrá dunkel blau

to tmavě oranžová tmavo oranžová dunkel orange

tr tmavě růžová tmavo ružová dunkel rosa

tš tmavě šedá tmavo šedá dunkel grau

tz tmavě zelená tmavo zelená dunkel grün

tž tmavě žlutá tmavo žltá dunkel gelb

xx mix barev mix farieb farben mischen

ze zelená zelená grün

zl zlatá zlatá gold

žč žluto-červená žlto-červená gelb-rot

žl žlutá žltá gelb

žo žluto-oranžová žlto-oranžová gelb-orange

žs žlutá světlá žltá svetlá gelb licht

žz žluto-zelená žlto-zelená gelb-grün

CZ CZSK SKDE DE
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svíčky celoroční

Svíčky celoroční

klasické

Sviečky celoročné / Kerzen ganzjährig 

klasické / klassische

92249 be, bí, bo 24 cm 6 ks

92249 če, tf 24 cm 6 ks

92268 bí, če, fi ø 2,3 x 24,5 cm 12 ks

92250 bí, bo, če, fi 24,5 cm 12 ks

92250 or, sf, sz, tm 24,5 cm 12 ks

1 92291 bí ø 2 x 17 cm 12 ks

2 92290 bí ø 2 x 19 cm 25 ks

Svíčka kónická 2 ks

Svíčka kroucená 10 ks

Svíčka kónická 10 ks

Svíčka stolní 10 ks, 6 ks

tf bí

sf

sz

tm

če fi

or

če bobí be

jednobarevné svíčky v základních tvarech vhodné k běžnému užití po celý rok.
Jednofarebné sviečky v základných tvaroch vhodné na normálne používanie po celý rok.
Einfarbige Kerzen in Grundform eignet sich für den täglichen Einsatz während des ganzen Jahres.

bí če fi 21

bo
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svíčky celoroční

or

93320 bí, mz, rů, sf, so, sz ø 6 x 10 cm 6 ks

93323 bí, mz, rů, sf, so, sz ø 6 x 15 cm 6 ks

93990 be vanilka vanilka Vanille

93990 bí noční hyacint nočný hyacint nacht hyazinthe

93990 če jahoda jahoda Erdbeere

93990 fi šeřík orgován Flieder

93990 hn skořice škorica zimt

93990 mo moře more meer

93990 or letní ovoce letné ovocie sommer obst

93990 rů růže ruže rose

93990 tf švestka slivka pflaume

93990 ze zelený čaj zelený čaj Grüntee

93220 be, bo, če, fi, or, ze ø 6 x 10 cm 6 ks

93223 be, bo, če, fi, or, ze ø 6 x 15 cm 6 ks

Classic spring

Aura
ø 6 x 12 cm

Classic autumn

bí

be

mz

boče

CZ SK DE

6 ks

sf

fi

bebí

so

or

sz

ze

ø 6 x 15 cmø 6 x 10 cm

ø 6 x 10 cm ø 6 x 15 cm

rů ze

rů

če

fi tfmo hn
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svíčky celoroční

1 95670 žl ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95672 žl 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95674 žl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95670 tz ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95672 tz 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95674 tz 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95700 sz ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95702 sz 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95704 sz 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95680 ze ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95682 ze 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95684 ze 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Hrozno Hrozno

JablkoHruška

VyřezáVané
VyrezáVané / geschnitzte

prosté voňavé vyřezávané svíce zdobené motivem. 
Jednoduché vonné vyrezávané sviece zdobené motívom.
Einfach geschnitzte Duftkerzen mit Motiven verziert.

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

1 95726 fi ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95727 fi 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95729 fi 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95780 žl ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95782 žl 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95784 žl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95780 or ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95782 or 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95784 or 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Levandule

Slunečnice Slunečnice

11

1 1

22

2 2

33

3

1 95710 če ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95712 če 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95714 če 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Jahoda

3
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svíčky celoroční

1 95750 fi ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95752 fi 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95754 fi 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95750 bí ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95752 bí 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95754 bí 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95750 or ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95752 or 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95754 or 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95750 rů ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95752 rů 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95754 rů 6 x 6 x 19 cm 12 ks

1 95750 ze ø 8 x 9 cm 4 ks

2 95752 ze 6,5 x 6,5 x 12 cm 12 ks

3 95754 ze 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Orchidej Orchidej

Orchidej Orchidej

Orchidej

1 1

1

2 2

2

3 3

3

12

3

1 2

3

rustikální
rustikálne / rustikale 

prosté voňavé jednobarevné svíce venkovského stylu. 
Jednoduché vonné jednofarebné sviečky vidieckeho štýlu.
Einfache einfarbige Duftkerzen in ländlichen Stil.

94105 be vanilka vanilka Vanille

94105 bí konvalinka konvalinka maiglöckchen

94105 fi levandule levanduľa lavendel

94105 or pomeranč pomaranč orange

Rustik
5 x 5 x 5 cm 16 ks

CZ SK DE

be orbí

fi

92263 bí, če, fi, or 29 cm 10 ks

Korina

bí če fior

Svíčky zdobené plastickým reliéfem.

Sviečky zdobené plastickým reliéfom.

Kerzen mit Plastik-Relief verziert.
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svíčky celoroční

stearinoVé - přírodní
stearínoVé - prírodné / stearin - natur

dekorativní voňavé svíce vyrobené ze stearinu - biologicky odboratelné suroviny (rostlinného oleje), tvořící zajímavou mramorovou strukturu. 
Dekoratívne vonné sviece vyrobené zo stearínu - biologicky odbúrateľné suroviny (rastlinného oleja), tvoriaci zaujímavú mramorovú štruktúru. 
Dekorative Duftkerzen aus Stearin-biologisch abbaubarem Material (Pflanzenöl), die bildet eine interessante Marmor-Struktur.

93120 bh skořice škorica zimt

93120 rč černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

93120 sf levandule levanduľa lavendel

93120 so meruňka marhuľa aprikose

93120 sz máta mäta minze

93120 sž vanilka vanilka Vanille

93109 bo  černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

93109 hn  indické hedvábí indický hodváb indische seide

93109 or  pomeranč pomaranč orange

93109 sb  bavlna bavlna Baumwolle

93109 sf  levandule levanduľa lavendel

93109 sz  limonka limonka kalk

93109 sž  vanilka vanilka Vanille

93109 žl  citron citrón Zitrone

93105 bo  černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

93105 hn  indické hedvábí indický hodváb indische seide

93105 or  pomeranč pomaranč orange

93105 sb  bavlna bavlna Baumwolle

93105 sf  levandule levanduľa lavendel

93105 sz  limonka limonka kalk

93105 sž  vanilka vanilka Vanille

93105 žl  citron citrón Zitrone

Capri Duo

Capri

Capri

ø 6,5 x 12 cm

20 cm

ø 6 x 12 cm

4 ks

16 ks

4 ks

CZ

CZ

CZ

SK

SK

SK

DE

DE

DE

bo

sb

hn orsb sfszsž žl

sž žl

so

sz

sž

sf bo

hn

bh

rč

sf

szor



9www.nohelgarden.cz

svíčky celoroční

92465 be, če, fi, zl 30 cm 10 ks

92452 be, če, fi, zl ø 6 cm 16 ks

92525 bí, če, st, zl 30 cm 10 ks

92474 be, če, fi, zl ø 4 x 8 cm 48 ks

Kentaur

Kentaur

Pegas

Kentaur

zdoBené škráBané
zdoBené škraBané / grund Verziert 

jednobarevné svíčky zdobené vodorovnými nebo svislými vrypy po celém povrchu.
Jednofarebné sviečky zdobené vodorovnými alebo zvislými vrypmi po celom povrchu.
Einfarbige Kerzen mit horizontalen oder vertikalen Kratzer auf der ganzen Oberfläche dekoriert.

be

be bí

be

fi stče če

če

zl zl

zl

92512 bí, če, st, zl ø 6 cm 6 ks

92514 bí, če, st, zl ø 8 cm 6 ks

92535 bí, če, st, zl ø 5 x 10 cm 12 ks

92537 bí, če, st, zl ø 6 x 13 cm 12 ks

PegasPegas bíbí st

zl

ø 8 cm

ø 6 cm

ø 6 x 13 cm

ø 5 x 10 cm

st

zl

zl

če

fi

fi

če

če
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svíčky celoroční

zdoBené lité
zdoBené liate/ gegossen dekoriert

svíčky s obrazci vzniklými litím vosku.
Sviečky s obrazcami vzniknutými liatím vosku.
Kerzen mit Muster, die bildet durch gegosse Wachs.

1 93650 xx 5 x 5 x 5 cm 48 ks

2 93680 xx 6,5 x 6,5 x 6 cm 60 ks

3 93615 xx 4 x 4 x 12 cm 30 ks

4 93635 xx 6 x 6 x 10 cm 30 ks

5 93640 xx 6,5 x 6,5 x 24 cm 8 ks

Dekora

93800 bí, če, rů, sf ø 8 x 10 cm 6 ks 93806 bí, če, rů, sf 4 x 9 x 10 cm 6 ks

Medvídek Srdce

figurální stearinoVé
figurálne stearínoVé / figurale stearin

dekorativní svíčky tvarů postaviček, zvířátek a předmětů vyrobené ze stearinu.  
Dekoratívne sviečky tvarov postavičiek, zvieratiek a predmetov vyrobené zo stearínu. 
Dekorative Kerzen in der Form von Figuren, Tiere und andere Objekte von Stearin.

1
2 4 53

bí
bí

rů

rů

sf

sf

kVětinoVé
kVetinoVé / Blumen

92285 bí, če, fi 30 cm 10 ks

92285 me, st, zl 30 cm 10 ks

92288 bí, če, fi 30 cm 10 ks

92288 me, st, zl 30 cm 10 ks

Ikebana 24 ks Sakura 24 ks

tenké svíce vhodné k aranžování do květinových vazeb.  
Tenké sviečky vhodné na aranžovanie do kvetinových väzieb. 
Dünne Kerzen für Vermittlung in Blumenarrangements.

bí bíče če

fi fime mest st

zl zl

če

če
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svíčky vánočnísvíčky vánoční

Svíčky vánoční
Sviečky vianočné / Weihnachtskerzen

klasické
klasické / klassische

92255 če, me, st, zl ø 2,3 x 24,5 cm 12 ks

92260 bí ø 2,3 x 24,5 cm 12 ks

92625 bí, bo, če, fi ø 5 x 10 cm 12 ks

92625 me, mo, ol ø 5 x 10 cm 12 ks

92625 st, tš, ze, zl ø 5 x 10 cm 12 ks

92628 bí, bo, če, fi ø 6 x 13 cm 6 ks

92628 me, st, zl ø 6 x 13 cm 6 ks

92270 če, me, st, zl ø 2,3 x 24,5 cm 12 ks

92272 bí ø 2,3 x 24,5 cm 12 ks

Svíčka kónická 10 ks

Metalik

Svíčka kroucená 10 ks

Jednobarevné metalické svíčky v základních tvarech vhodné k použití o Vánocích či jiných svátečních příležitostech.
Jednofarebné metalické sviečky v základných tvaroch vhodné na použitie na Vianoce či iných sviatočných príležitostiach.
Einfarbige metallic Kerzen in Grundformen geeignet für den Einsatz an Weihnachten und anderen festlichen Anlässen.

če čeme mest stzl zlbí bí

mebí st

ze

olzl

ø 5 x 10 cm ø 6 x 13 cm

moče bo fi

tš
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svíčky vánoční

92257 bí, bo, če, fi 24 cm 12 ks

92257 me, mo, ol, st 24 cm 12 ks

92257 tš, ze, zl 24 cm 12 ks

92259 bí, bo, če, fi 30 cm 12 ks

92259 me, st, zl 30 cm 12 ks

Metalik

92602 bí, bo, če, fi ø 6 cm 16 ks

92602 me, st, zl ø 6 cm 16 ks

92604 bí, bo, če, fi ø 8 cm 9 ks

92604 me, st, zl ø 8 cm 9 ks

92620 bí, bo, če, fi 5 x 5 x 15 cm 6 ks

92620 me, st, zl 5 x 5 x 15 cm 6 ks

Metalik

Metalik

bí

bí

me

če

če

st

st

fi

zl

92265 be, če, or, tf ø 6 cm 24 ks

Koule 4 ksbe

če tf

or

bí boče fime moolst tš zezl

adVentní
adVentné / adVents

svíčky balené po 4ks vhodné k aranžování adventních či vánočních vazeb.
Sviečky balené po 4ks vhodné na aranžovanie adventných či vianočných väzieb.
Kerzen 4-Packs, Vermittlung geeignet für Advent und Weihnachtsdekorationen.

ø 6 cm ø 8 cm

24 cm 30 cm

bo

mezl bo fi
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svíčky vánoční

92143 be, bí, bo, če, fi ø 4 x 6 cm 12 ks

92144 be, bí, bo, če, fi ø 4 x 8 cm 12 ks

92147 be, bí, bo, če ø 4 x 8 cm 6 ks

Svíčka adventní 4 ks

Svíčka adventní 4 ks

Zvonkovitá hlava svíčky.

92266 če, me, st, zl ø 6 cm 24 ks

Koule 4ks
st

92158 bí, bo, če, fi ø 4 x 6 cm 12 ks

92158 me, mo, ol, st ø 4 x 6 cm 12 ks

92158  tš, ze, zl ø 4 x 6 cm 12 ks

92159 bí, bo, če, fi ø 4 x 8 cm 12 ks

92159 me, mo, ol, st ø 4 x 8 cm 12 ks

92159 tš, ze, zl ø 4 x 8 cm 12 ks

Svíčka adventní 4 ks

be bobí če

ø 4 x 6 cm ø 4 x 8 cm

bí be če

bí

bo
če

fi

me

mo

ø 4 x 6 cm ø 4 x 8 cm

tš zl

ze

olst

zl

bo

čeme

fi
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svíčky vánoční

zl

92153 če ø 5 x 6 / 7,5 / 9 / 10,5 cm 6 ks

92148 bí ø 5 x 7 / 9 / 11 / 13 cm 6 ks

92148 če ø 5 x 7 / 9 / 11 / 13 cm 6 ks

92148 me ø 5 x 7 / 9 / 11 / 13 cm 6 ks

92148 st ø 5 x 7 / 9 / 11 / 13 cm 6 ks

92148 zl ø 5 x 7 / 9 / 11 / 13 cm 6 ks

92151 be, bo ø 4,5 x 5 / 7 / 9 / 11 cm 8 ks

92152 bí, bo ø 4,5 x 5 / 7 / 9 / 11 cm 8 ks

92152 če, me ø 4,5 x 5 / 7 / 9 / 11 cm 8 ks

92152 st, zl ø 4,5 x 5 / 7 / 9 / 11 cm 8 ks

Svíčka stupňovitá 4 ks

Svíčka stupňovitá 4 ks

Svíčka stupňovitá 4 ks

Svíčka stupňovitá 4 ks

stupňoVité
stupňoVité / schritt

svíčky setříděné dle výšky balené po 4ks vhodné k aranžování adventních věnců či vánočních vazeb.
Sviečky zotriedené podľa výšky, balené po 4ks, vhodné na aranžovanie adventných vencov či vianočných väzieb.
Kerzen durch Höhe angeordnet, 4-Packs, Vermittlung geeignet für Adventskranz und Weihnachtsdekorationen.

92154 bí, bo ø 5 x 6 / 7,5 / 9 / 10,5 cm 6 ks

92154 fi, me ø 5 x 6 / 7,5 / 9 / 10,5 cm 6 ks

92154 st, zl ø 5 x 6 / 7,5 / 9 / 10,5 cm 6 ks

Svíčka stupňovitá 4 ks

bí

bí

bí

st

me

me bo

st

st

zl

zl

me

če

be

bo
be - vanilka, bo - skořice

bo fi

če
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svíčky vánoční

94864 bí, če, or, žl 11,5 x 1,2 cm 12 ks 94865 bí, če, fi 11,5 x 1,2 cm 12 ks

94865 me, st, zl 11,5 x 1,2 cm 12 ks

Svíčka stromečková 12 ks Svíčka stromečková 12 ksbí

fi

bí

or če

čeme

st

zl

žl

speciální
špeciálne / spezielle

užitím atypické vánoční svíčky.
Použitím atypické vianočné sviečky.
Verwenden atypische Weihnachtskerzen.

93900 xx (be, če, tf) ø 4 cm 100 ks

93901 xx (žl, or, sz) ø 4 cm 100 ks

93903 xx (bí, če, fi) ø 4 cm 100 ks

93904 xx (st, zl, me) ø 4 cm 100 ks

94930 ho, mo, ol 14 x 12 cm 4 ks

Svíčka plovoucí 3 ks

Svíčka diodová Zimní krajina 

Při zapálení svíčky dojde k zahřátí a svíčka mění 
barvy. Změnu barvy způsobuje dioda, která je 
zalitá ve vosku. 

Pri zapálení sviečky dôjde k zahriatiu a sviečka 
mení farby. Zmenu farby spôsobuje dióda, ktorá  
je zaliata vo vosku.

Nach dem Anzünden der Kerze erwärmt und 
verfärbt. Verfärbungen verursacht Diode, die 
eingehüllt in Wachs ist.

tf

hool mo

če or

bíbe žl

če

sz fi

zl

me

st



16 www.nohelgarden.cz

svíčky vánoční

1 94895 ze 11 cm 12 ks

2 94896 ze 16 cm 12 ks

Stromek
1

2

be
be

če

če

VyřezáVané
VyrezáVané / geschnitzte

prosté vyřezávané dekorativní svíce zdobené vánočními motivy.
Jednoducho vyrezávané dekoratívne sviece zdobené vianočnými motívmi.
Einfach geschnitzte Dekorativkerzen mit Weinachtsmotiven verziert.

94851 be, če ø 6 x 10 cm 12 ks 94854 be, če ø 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Ozdoba Ozdoba

94894 bí, bz 10 cm 12 ks

Stromek
bí

bz

94960 bí, če, tz ø 6 x 10 cm 12 ks 94964 bí, če, tz 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Zvonek Zvonek
bí

bí

tz

če

če

bí

95640 be, bí ø 6 x 10 cm 12 ks 95644 be, bí 6 x 6 x 19 cm 12

Anděl Anděl
bí

be

be

tz
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svíčky vánoční

figurální
figurálne / figurale

tvarově atypické vánoční svíčky.
Tvarovo atypické vianočné sviečky.
Weihnachtskerzen im atypischer Form.

94869 če 15 cm 4 ks 94844 bí, bz 24 cm 4 ks

94555 bí, fi ø 6 x 12 cm 12 ks 94556 bí ø 10,5 x 12 cm 12 ks

Sněhulák s trubkou Stromek

Anděl Anděl

94900 bí, če, fi, zl ø 8 cm 4 ks94899 bí, če, fi, zl 18 cm 4 ks

94898 bí, če, ol, sm, tb 15 x 16 cm 6 ks

BajkaBajka

Stromek s hvězdami

bí

bí

sm

tb

bí
zl

zl

bí

bí

bz

fi

če

če

ol

če fi

fi
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svíčky vánoční

zdoBené aplikací
zdoBené aplikáciou / anwendungen dekoriert

dekorativní svíce zdobené aplikací s vánoční tématikou.
Dekoratívne sviece zdobené aplikáciou s vianočnou tematikou.
Dekorative Kerzen mit Weihnachtsanwendung verziert.

94776 be, če, me ø 6 x 10 h 6 ks94764 be, če, me ø 8 cm 6 ks

ChristmasChristmasbe be

me
me

1 94780 če ø 8 cm 6 ks

2 94783 če ø 5 x 10 cm 6 ks

3 94789 če ø 8,5 x 8 cm 6 ks

4 94787 če 29 cm 6 ks

94921 če, ze 29 cm 10 ks Christmas Star

Vločky
čeze

1

2

3

4

94920 če, ze ø 8 cm 6 ks 94922 če, ze ø 5 x 10 cm 12 ks

Vločky Vločkyze
ze

če

če

če

če
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svíčky vánoční

zl

zlzl

zl

zl zl

94914 če, sm, zl ø 5,5 x 12 cm 4 ks94911 če, sm, zl ø 8 cm 4 ks

Sváteční vítrSváteční vítr

94919 če, sm, zl ø 8,5 x 8 cm 4 ks

94923 če, zl ø 8 cm 4 ks

94928 če, zl 28 cm 8 ks

94918 če, sm, zl 28 cm 8 ks

94924 če, zl ø 5,5 x 12 cm 4 ks

94929 če, zl ø 8,5 x 8 cm 4 ks

Sváteční vítr

Stříbrný motiv

Stříbrný motiv

Sváteční vítr

Stříbrný motiv

Stříbrný motiv

če

če

če

sm

smče

če

smzl

zl

sm

če

če

če
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svíčky vánoční

olme

zdoBené glitry
zdoBené glitrami / glitzer Verziert

dekorativní vánoční svíce zdobené glitry - třpytivými zrníčky.
Dekoratívne vianočné sviece zdobené glitrami - trblietavými zrniečkami.
Dekorative Weihnachtskerzen mit Glitter verziert - glitzernde Körner.

92302 bí, če, fi, me ø 6 cm 16 ks

92302 mo, ol, tš ø 6 cm 16 ks

92304 bí, če, fi, me ø 8 cm 9 ks

92304 mo, ol, tš ø 8 cm 9 ks

92306 bí, če, fi ø 10 cm 4 ks

92310 bí, če, fi 5,5 x 5,5 x 5 cm 12 ks

92324 bí, če, fi, me ø 4 x 8 cm 48 ks

92324 mo, ol, tš ø 4 x 8 cm 48 ks

92325 bí, če, fi, me ø 5 x 10 cm 12 ks

92325 mo, ol, tš ø 5 x 10 cm 12 ks

92327 bí, če, fi, me ø 6 x 13 cm 6 ks

92327 mo, ol, tš ø 6 x 13 cm 6 ks

Andromeda

Andromeda

Andromeda
bí

fimo tš

bí me ol

bí

92320 bí, če, fi 5 x 5 x 15 cm 6 ks

Andromedabí

ø 6 cm ø 10 cm

ø 6 x 13 cmø 5 x 10 cmø 4 x 8 cm

ø 8 cm

92365 bí, če, fi 30 cm 40 ks

92365 me, ol, zl 30 cm 40 ks

Fenixbí čeol

zl fime

92315 bí, če, fi, me 30 cm 40 ks

92315 mo, ol, tš 30 cm 40 ks

Andromeda
bí mo

čeol fi

tšme

fimo

če

če

če

tš

če

fi

fi
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svíčky vánoční

92370 bí, če, fi 5 x 5 x 15 cm 6 ks

92370 me, ol, zl 5 x 5 x 15 cm 6 ks

Fenix

92360 bí, če, fi 5,5 x 5,5 x 5 cm 6 ks

92360 me, ol, zl 5,5 x 5,5 x 5 cm 6 ks

Fenix

92352 bí, če, fi, me, ol, zl ø 6 cm 16 ks

92354 bí, če, fi, me, ol, zl ø 8 cm 9 ks

Fenix
bí

bí

če fi

me

me ol

zl

zl

bí zl

ø 8 cmø 6 cm

92374 bí, če, fi, me, ol, zl ø 4 x 8 cm 48 ks

92375 bí, če, fi, me, ol, zl ø 5 x 10 cm 12 ks

92377 bí, če, fi, me, ol, zl ø 6 x 13 cm 6 ks

Fenix
bí

me olzl če

ø 4 x 8 cm ø 5 x 10 cm ø 6 x 16 cm

ol fi če

fi

me ol če fi
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svíčky vánoční

92415 be, bí, če, fi, me, st, zl 29 cm 40 ks

92424 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 4 x 8 cm 14 ks

92425 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 5 x 10 cm 6 ks

92427 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 6 x 13 cm 6 ks

92433 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 8 x 15 cm 6 ks

Kasiopea

Kasiopea

92402 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 6 cm 10 ks

92404 be, bí, če, fi, me, st, zl ø 8 cm 6 ks

Kasiopeabebí

me

st zl

be

me

zlstbí

be

bí

če

fimest

zl

ø 6 cm ø 8 cm

ø 4 x 8 cm

ø 5 x 10 cm

ø 6 x 13 cm ø 8 x 15 cm

94753  če, me, ol, zl ø 5,5 x 10 cm 12 ks

Hvězdy

94759 če, me, ol, zl 30 cm 12 ks

Hvězdy

čemeolzl

94756 če, me, ol, zl 5,5 x 5,5 x 10cm 12 ks

Hvězdyzl

fiče

olzl

me če

ol

me

če

če fi
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svíčky vánoční

94751 če, me, ol, zl ø 7 cm 12 ks

Hvězdy
zl

95809 be, če, fi, me 30 cm 12 ks

95809 mo, ol, zl 30 cm 12 ks

Proužekbe če fi

me mo

ol

zl

95806 be, če, me, ol, zl 5,5 x 5,5 x 10 cm 12 ks

Proužek

95801 be, če, me, ol, zl ø 7 cm 12 ks

Proužek

be

95802 be, če, me, ol, zl ø 4 x 8 cm 48 ks

95803 be, če, fi, me ø 5,5 x 10 cm 12 ks

95803 mo, ol, zl ø 5,5 x 10 cm 12 ks

Proužekbe fi

mezl

ø 5,5 x 10 cmø 4 x 8 cm

mo

ol

95807 be, če, me, ol, zl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Proužekbe čemeolzl

če

če

me

ol

zl

be

zl
ol

me

če

ol

me

če
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svíčky vánoční

94855 be, bí, bo, če ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94855 fi, me, mo, ol ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94855 st, tb, ze, zl ø 5,5 x 10 cm 12 ks

Ozdoby GLbe

boče fime mo

olst tb zl

ze

bí

94859 be, bí, bo, če 30 cm 12 ks

94859 fi, me, mo, ol 30 cm 12 ks

94859 st, tb, ze, zl 30 cm 12 ks

Ozdoby GL

bebí boče fime moolst tb zezl

94857 be, bí, bo, če 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94857 fi, me, mo, ol 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94857 st, tb, ze, zl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Ozdoby GLbí be

me

olst tb

ze

zl

fiče bo mo
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svíčky vánoční

ol

94975 be, bí, bo, če ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94975 fi, me, mo, ol ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94975 st, tb, ze, zl ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94977 be, bí, bo, če 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94977 fi, me, mo, ol 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94977 st, tb, ze, zl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Zvonek GL

Zvonek GL

bí

me

be

bí be

mo

st tb zl

zl

94979 be, bí, bo, če 30 cm 12 ks

94979 fi, me, mo, ol 30 cm 12 ks

94979 st, tb, ze, zl 30 cm 12 ks

Zvonek GL

bebí če fime moolst tb zezl

boče fi

mo

olst tb

ze

zl

boče fime

bo
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svíčky vánoční

95384 bs, šs ø 8 cm 6 ks 95387 bs, šs ø 6 x 13 cm 6 ks

95381 bs, šs 29 cm 40 ks

95394 bz, čz ø 8 cm 6 ks

95391 bz, čz 29 cm 40 ks

95397 bz, čz ø 6 x 13 cm 6 ks

Flame Silver Flame Silver

Flame Silver

Flame Gold

Flame Gold

Flame Gold

bs bs

bs

bz

bz

bz

šs

šs

šs

čz

čz

čz

95494 čb, čš ø 8 cm 6 ks 95497 čb, čš ø 6 x 13 cm 6 ks

Lumina Silver Lumina Silverčb
čb

čš

čš
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svíčky vánoční

čz
čz

zdoBené reliéfem
zdoBené reliéfom / mit relief Verziert

dekorativní svíčky zdobené plastickým reliéfem s vánoční tématikou.
Dekoratívne sviečky zdobené plastickým reliéfom s vianočnou tematikou.
Dekorative Kerzen mit Plastik-Relief mit einem Thema Weihnachten verziert.

94575 be, bo, ol 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94570 če, sm ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94571 be, bo, ol ø 5,5 x 10 cm 12 ks

Andílek

Andílek

Andílek
be

be

ol

sm

ol

94574 če, sm 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Andíleksm

čb čš

95492 čb, čš 29 cm 40 ks

95504 čč, čf, čz ø 8 cm 6 ks

95502 čč, čf, čz 29 cm 40 ks

95507 čč, čf, čz ø 6 x 13 cm 6 ks

Lumina Silver

Lumina Gold

Lumina Gold

Lumina Gold

čč

čč

čč

čf

čf

čfčz

bo

če

bo

če
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svíčky vánoční

čemoče

če

če

če

94951 če, fi, mo, ze ø 7 cm 12 ks

94957 če, fi, mo, ze 30 cm 12 ks

94953 če, fi, mo, ze 5,5 x 10 cm 12 ks

94909 če, fi, mo, ze 30 cm 12 ks

Zvonek

Zvonek

Zvonek

Svícen

mo

ze

če čefi fimo moze ze

94901 če, fi, mo, ze ø 7 cm 12 ks

94906 če, fi, mo, ze 5,5 x 5,5 x 10 cm 12 ks94907 če, fi, mo, ze 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94903 če, fi, mo, ze ø 5,5 x 10 cm 12 ks

Svícen

SvícenSvícen

Svícen
mo

če

fi

ze

mo

mo

mo

ze

fi

fi

fi

fi

fi ze ze

ze
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svíčky vánoční

94947 be, bí, me, st,zl 6 x 6 x 19 cm 12 ks

94943 be, bí, me, st, zl ø 5,5 x 10 cm 12 ks

94949 be, če, ze 5 ks 6 ks

Zvonečky

Zvonečky

Set zvonečky

be

čebe ze

bebí me

bí st me

st zl

zl

94956 če, fi, mo, ze 5,5 x 5,5 x 10 cm 12 ks94959 če, fi, mo, ze 6 x 6 x 19 cm 12 ks

ZvonekZvonek če

fi

ze

mo

mo

ze

če

fi
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svíčky vánoční

bí

94790 be, bí, fi 23 cm 12 ks

Kokon

be fi

94873 če, tz ø 5,5 x 10 cm 12 ks 94877 če, tz 6 x 6 x 19 cm 12 ks

Saně Saně

tz

če

1 94871 bí ø 7 cm 14 ks

2 94876 bí ø 7 x 10 cm 16 ks

3 94875 bí 15 cm 20 ks

4 94874 bí 23 cm 14 ks

Sněžka1

če

tz

Jednobarevné svíčky zdobené škrábanými vrypy.

Jednofarebné sviečky zdobené škrabanými vrypmi.

Einfarbige Kerzen mit Kratzer verziert.

2

3

4

PREZEnTAční DISPLAyE
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svíčky  ve sklesvíčky ve skle

Svíčky ve skle
Sviečky v skle / Kerzen im Glas

s potiskem
s potlačou / mit druck

jednobarevné vonné svíčky ve skleničce s potiskem v dárkové krabičce.
Jednofarebné vonné sviečky v poháriku s potlačou v darčekovej krabičke.
Einfarbige Duftkerzen im Glas mit Druck in einer Geschenk-Box.

94011 xx Vánoce 2 Vianoce 2 weihnachten 2

94016 xx Vánoce 3 Vianoce 3 weihnachten 3

94017 xx Vánoce 4 Vianoce 4 weihnachten 4

94018 xx Vánoce 5 Vianoce 5 weihnachten 5

94019 xx karneval karneval karneval

94020 xx antitabák antitabak antitabak

94021 xx káva káva kaffee

94022 xx levandule levanduľa lavender

94023 xx perníčky-skořice perníčky-škorica lebkuchen-zimt

94025 xx safari safari safari

94026 xx zelený čaj zelený čaj Grüntee

94029 xx marry christmas marry christmas marry christmas

Svíčka ve skle
ø 8 x 7 cm 12 ks

CZ SK DE
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svíčky ve skle

94001 be jasmín jazmín jasmin

94001 bí konvalinka konvalinka maiglöckchen

94001 če čokoláda-višeň čokoláda-višňa schokolade-kirsch

94001 fi levandule levanduľa lavendel

94001 mo svěžest sviežosť Frische

94001 rů růže ruža rose

94001 sč jahoda jahoda Erdbeere

94001 sf šeřík orgován Flieder

94001 so vanilka-pomeranč vanilka-pomaranč Vanille-orange

94001 sž vanilka vanilka Vanille

94001 ze zelený čaj zelený čaj Grüntee

94001 žl letní ovoce letné ovocie sommer obst

 
ø 8 x 7 cm 12 ks

CZ SK DE

be
bí

če

rů

so

žl

mo

sf

ze

fi

sč

sž

Bez potisku
Bez potlače / ohne druck

jednobarevné vonné svíčky ve skle bez potisku v dárkové krabičce.
Jednofarebné vonné sviečky v skle bez potlače v darčekovej krabičke.
Einfarbige Duftkerzen im Glas ohne Druck in einer Geschenk-Box.

94005 xx anděl anjel Engel

94006 xx erotika erotika Erotik

94007 xx fantazie fantázia Fantasie

94008 xx ovoce ovocie obst

94009 xx Vánoce Vianoce weihnachten

94010 xx zima zima winter

 
ø 8 x 7 cm 12 ks

CZ SK DE
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svíčky  ve skle

stearinoVé

zahradní

stearínoVé / stearin

záhradné / garten

trojbarevné stearinové vonné svíčky ve skleničce balené v dárkové krabičce.
Trojfarebné stearínové vonné sviečky v poháriku balené v darčekovej krabičke.
Dreifarbige Stearin Duftkerzen im Glas in einem Geschenkkarton verpackt.

svíčky ve skleničce vhodné zejména na zahradu a k venkovnímu použití.
Sviečky v poháriku vhodne najmä na záhradu a na vonkajšie použitie.
Kerzen im Glas besonders für den Garten- und Aussenbereich.

94030 be čerstvá bavlna čerstvá bavlna frische Baumwolle

94030 bh skořicový koláč škoricový koláč zimt-kuchen

94030 rů grapefruitový ráj grapefruitový raj grapefruit paradise

94030 ze limetková tříšť limetková drť limette-splitter

94030 žč exotické mango exotické mango exotische mango

94030 žl vanilkový koktejl vanilkový koktail Vanille-cocktail

Duha
ø 8,5 x 9 cm

ø 9 x 8 cm

12 ks

12 ks

CZ

CZ

SK

SK

DE

DE

94012 xx šeřík orgován Flieder

94012 xx zelený čaj zelený čaj Grüntee

94012 xx růže s konvalinkou růža s konvalinkou rose mit maiglöckchen

94013 xx jablko se skořicí jablko so škoricou apfel mit zimt

94013 xx exotické ovoce exotické ovocie exotische früchte

94013 xx lesní ovoce lesné ovocie waldfrüchten

1 95600 xx ø 8 cm 15 ks

2 95601 xx ø 10 cm 6 ks

Aurelia

Svíčka zahradní

be

bh

rů žlžčze

ø 8 cm ø 10 cm
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svíčky čajové

Svíčky čajové

mini

Sviečky čajové / Teelichter

mini / mini
malé čajové svíčky klasického rozměru 3,9 x 1,6 cm.
Malé čajové sviečky klasického rozmeru 3,9 x 1,6 cm.
Kleine Teelichte in klassische Dimension 3,9 x 1,6 cm.

svíčky čajové

92170 bí ø 3,9 x 1,6 cm 24 ks

1 92180 bí ø 3,9 x 1,4 cm 25 ks

2 92183 bí ø 3,9 x 1,4 cm 14 ks

3 92176 bí ø 3,9 x 1,4 cm 10 ks

Svíčka čajová Classic 10ks

Svíčka čajová Deko  
25ks / 50ks / 100ks

1

2

3
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svíčky  čajové

92165 sf frézie frézia Freesie

92165 tf fialka fialka Veilchen

92165 žo květy kvety Blumen

92166 be jasmín jazmín jasmin

92166 sm hyacint hyacint hyazinthe

92166 sr orchidea orchidea orchidee

92167 bí lilie ľalia lilie

92167 fi šeřík orgován Flieder

92167 žl narcis narcis narzisee

92167 žs tulipán tulipán tulpe

Květinová fantazie 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92161 be bílý čaj-zázvor biely čaj-zázvor weisser tee-ingwer

92163 bí bílé pižmo biele pižmo white moschus

92165 bo červené víno červené víno rotwein

92165 mo antitabak antitabak antitabak

Svět luxusu 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92185 be káva káva kaffee

92185 bí konvalinka konvalinka maiglöckchen

92185 mz oceán oceán ozean

92185 sč růže ruža rose

92185 sf levandule levanduľa lavendel

92185 sh čokoláda čokoláda schokolade

92185 sm antitabak antitabak antitabak

92185 so pomeranč pomaranč orange

92185 sr magnolie magnólia magnolie

92185 sz zelený čaj zelený čaj Grüntee

92185 sž vanilka vanilka Vanille

92185 ze borovice borovica kiefer

Příjemná chvíle 6 ks
ø 3,9 x 1,5 cm 70 ks

CZ SK DE
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svíčky čajové

92160 bí bavlna bavlna Baumwolle

92161 sf černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

92164 so santalové dřevo santalové drevo sandelholz

92165 sm mořský vánek morský vánok seewind

92165 tz vůně lesa vôňa lesa waldduft

92166 mo zimní les zimný les winterwald

92166 tz smrk smrek Fichte

Svět přírody 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92161 sm vanilka-levandule vanilka-levanduľa Vanille-lavendel

92161 tr zelený čaj-moruše zelený čaj-moruše grüntee-maulbeere

92164 če láska láska liebe

92165 sš opium opium opium

92165 še tibet tibet tibet

92165 žl romance romance romanze

92166 če erotika erotika Erotik

92181 bí myrha myrha myrrhe

92182 bí kuchyně-koupelna kuchyne-kúpeľňa küche-Bad

Životní pohoda 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92161 ro liči-exotické 
ovoce

liči-exotické  
ovocie

lychee-exotische  
Früchte

92161 rů levandule-mimóza levanduľa-mimoza lavendel-mimosen

92161 žl citrón-meduňka citrón-medovka zitrone-melisse

92162 sz zázvor-bambus zázvor-bambus ingwer-Bambus

92163 sz grep-rozmarýn grep-rozmarín grapefruit-rosmarin

92164 sz aloe aloe aloe

92166 or mandarinka mandarínka mandarine

92166 sz mentol mentol menthol

92166 ze eukalyptus eukalyptus eukalyptus

Relaxace 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE
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svíčky  čajové

92161 bí mandle mandľa mandeln

92161 žo ananas-paprika ananás-paprika ananas-paprika

92165 be perník perník lebkuchen

92165 če skořice škorica zimt

92165 čh čokoláda-višeň čokoláda-višňa schokolade-kirsche

92165 ob cappuccino  
lískový oříšek

cappuccino  
lieskovy oriešok

cappuccino- 
haselnuss

92165 tb čokoláda čokoláda schokolade

92165 tč jablko-skořice jablko-škorica apfel-zimt

92166 bí kokos kokos kokos

92166 so vanilka-grapefruit vanilka-grapefruit Vanille-Grapefruit

92166 tč vánoční stromek vianočný stromček weihnachtsbaum

92166 to zázvor-pomeranč zázvor-pomaranč ingwer-orange

92167 so vanilka-pomeranč vanilka-pomaranč Vanille-orange

Sladké pokušení 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92164 žo broskev broskyňa pfirsich

92165 fi švestka slivka pflaume

92165 ol mango-meloun mango-melón mango-melone

92165 or pomeranč pomaranč orange

92165 rů jahoda jahoda Erdbeere

92165 sč malina malina himbeere

92165 so tropické ovoce tropické ovocie tropische früchte

92165 tm ostružina ostružina Brombeere

92165 žs citron citrón Zitrone

92166 rů grapefruit grapefruit Grapefruit

92166 tm hroznové víno hroznové víno trauben

92166 žl hruška hruška Birne

92167 če višeň višňa sauerkirsche

92167 rů granátové jablko granátové jablko Granatapfel

92167 sz zelené jablko zelené jablko Grüneapfel

Ovocný ráj 6 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE
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svíčky čajové

maxi
maxi / maxi

Velké čajové svíčky o rozměru 5,9 x 2,4 cm. 
Veľké čajové sviečky s rozmerom 5,9 x 2,4 cm.
Grosse Teelichter, in der Grosse 5,9 x 2,4 cm.

92184 fi levandule levanduľa lavendel

92184 sč růže ruža rose

92184 sh čokoláda čokoláda schokolade

92184 sm konvalinka konvalinka maiglöckchen

92184 sr magnolie magnólia magnolie

92184 sz zelený čaj zelený čaj Grüntee

92184 sž vanilka vanilka Vanille

92168 če jahoda jahoda Erdbeere

92168 fi šeřík orgován Flieder

92168 or pomeranč pomaranč orange

92168 rů růže ruža rose

92168 tž skořice škorica zimt

92168 ze smrk smrek Fichte

92168 žl citrón citrón Zitrone

Maxi II 4 ks

Maxi I 4 ks

ø 5,9 x 2,2 cm

ø 5,9 x 2,4 cm

42 ks

6 ks

CZ

CZ

SK

SK

DE

DE

92178 bí ø 5,9 x 2,4 cm 6 ks

Maxi 4 ks
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svíčky  čajové

koktejl
koktail / coctail

mix vonných malých čajových svíček rozměru 3,9 x 1,6 cm ve třech barevných odstínech.
Mix vonných malých čajových sviečok s rozmerom d 3,9 x 1,6 cm v troch farebných odtieňoch.
Mix kleine duftende Teelichter, Maßen 3, 9 x 1,6 cm in drei Farben.

92169 be jasmín jazmín jasmin

92169 fi šeřík orgován Flieder

92169 fr levandule levanduľa lavender

92169 hn skořice škorica zimt

92169 mo opium opium opium

92169 or vanilka-pomeranč vanilka-pomaranč Vanille-orange

92169 rů lesní ovoce lesné ovocie waldfrüchten

92169 sh vanilka vanilka Vanille

92169 sz grapefruit-rozmarýn grapefruit-rozmarín grapefruit-rosmarin

92169 tč frézie frézia Freesie

92169 tf černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

92169 žz banánový list banánový list Bananenblatt

Koktejl 30 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 12 ks

CZ SK DE

92188 fi šeřík orgován Flieder

92188 fr levandule levanduľa lavender

92188 hn skořice škorica zimt

92188 or vanilka-pomeranč vanilka-pomaranč Vanille-orange

92188 ro liči-exotické ovoce liči-exotické ovocie lychee-exotische früchte

92188 rů lesní ovoce lesné ovocie waldfrüchten

92188 sh vanilka vanilka Vanille

92188 sr růže ruža rose

92188 tf černý rybíz čierne ríbezle schwarze johannisbeere

92188 tr jahoda jahoda Erdbeere

92188 tz zelený čaj zelený čaj Grüntee

92188 žz banánový list banánový list Bananenblatt

Koktejl 18 ks
ø 3,9 x 1,6 cm 6 ks

CZ SK DE

fi
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svíčky proti komárůmsvíčky proti komárům

Svíčky proti komárům
Sviečky proti komárom / Kerzen Mücke

citronella
citronella / citronella

po citrónu vonící svíčky odpuzující komáry vhodné zejména pro venkovní použití.
Po citróne voňajúce sviečky odpuzujúce komáre vhodne najmä na vonkajšie použitie.
nachdem die Zitrone Duftkerzen Mückenschutz besonders geeignet für den Ausseneinsatz.

92207 žl ø 7 x 15 cm 9 ks

92188 sž ø 3,9 x 1,6 cm 6 ks92168 sž ø 5,9 x 2,4 cm 6 ks

Svíčka klasická Citronella

Svíčka čajová CitronellaSvíčka čajová Citronella

94024 xx ø 8 x 7 cm 12 ks

Citronella ve skle  
s potiskem
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svíčky proti komárům

92211 te ø 9 x 5 cm 6 ks

92212 te ø 11 x 6 cm 4 ks

92213 te ø 13 x 6 cm 2 ks

92217 te ø 15 x 7 cm 2 ks

92218 te ø 18 x 8 cm 2 ks

Žardinka Citronella

Miska Citronella

95600 žl ø 8 cm 15 ks

95601 žl ø 10 cm 6 ks

92221 te ø 7,5 x 9 cm 9 ks 92225 te ø 14,5 x 7 cm 2 ks

Svíčka ve skle zahradní  
Citronella

Kůra Citronella Kůra Citronella

ø 15 x 7 cm

ø 8 cm

ø 9 x 5 cm

ø 11 x 6 cm

ø 13 x 7 cm

ø 18 x 8 cm

ø 10 cm
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VzoroVé stojany

VáNOčNí SVíčKy VyřEZáVANé VONNé SVíčKy
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VzoroVé stojany

čAJOVé SVíčKy CItRONELLA



jižní Čechy
František Gabaj
+420 606 616 327 
gabaj.frantisek@nohelgarden.cz

jihozápadní Čechy
Jiří Chocholouš
+420 725 135 337 
chocholous.jiri@nohelgarden.cz

severozápadní Čechy
Jakub Žejdl
+420 725 768 223 
zejdl.jakub@nohelgarden.cz

severní Čechy
Milan Šimek
+420 725 135 338 
simek.milan@nohelgarden.cz

východní Čechy
Vladimír Maixner
+420 725 039 030 
maixner.vladimir@nohelgarden.cz

praha a okolí
Leoš Czafík
+420 606 616 318 
czafik.leos@nohelgarden.cz

praha - market
Ivana Danielisová
+420 775 036 070 
ivana.danielis@centrum.cz

jihozápadní morava
Zdeňka Smékalová
+420 725 924 012
smekalova.zdenka@nohelgarden.cz

jihovýchodní morava
Jiří Falcman ml.
+420 728 954 487 
falcman.jiri.ml@nohelgarden.cz

Brno market a jihozápadní morava 
Eva Svobodová
+420 725 805 684 
svobodova.eva@nohelgarden.cz

severozápadní morava
Jiřina Listopadová
+420 725 805 685 
listopadova.jirina@nohelgarden.cz

severovýchodní morava
Milan Chrapek
+420 608 854 303 
chrapek.milan@nohelgarden.cz
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