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akrylové

- snehová guľa s farebnými srdiečkami na 
spodnom leme
- naplnená vodou, umelým snehom a s 
trblietkami
- na 2 fotografie
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná
- 6 ks v displeji (cena je uvedená za 1 ks)
- možno objednávať aj po 1 ks

snehová gu ľa Honey

obj. č.NOVINKA
57333

- akrylová kvetinka na fotografiu 
- naplnená vodou s trblietavými kvietkami
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná
- 8 ks v displeji (4 kvetinky so striebornými 
kvietkami a 4 kvetinky s ružovými 
kvietkami)
- cena je uvedená za 1 ks
- možno objednávať po 1 ks, v tomto 
prípade nie je možný výber farby 
trblietavých kvetiniek

akrylová kvetinka Tinsel

obj. č.NOVINKA
57331

- akrylové srdiečko na fotografiu 
- naplnené vodou s trblietavými srdiečkami
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná
- 8 ks v displeji (cena je uvedená za 1 ks)
- možno objednávať po 1 ks

akrylové srdie čko Tinsel

obj. č.NOVINKA
57329

- akrylový portrétový rámček naplnený 
vodou, umelým snehom a trblietkami
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- magnetický
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná

magnetický akrylový rám Tinsel

obj. č.NOVINKA
57339rozmer: 10x15 cm

- okrúhly portrétový rámček naplnený vodou,
 umelým snehom a trblietkami
- na fotografiu formátu 10x10 cm
- magnetický
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná

magnetický akrylový rám Tinsel

obj. č.NOVINKA
57337rozmer: 10x10 cm

- akrylový portrétový rámček naplnený 
vodou, umelým snehom a trblietkami
- na fotografiu formátu 10x10 cm
- magnetický
- ideálny darček
- materiál: akryl
- farba: priehľadná

magnetický akrylový rám Tinsel

obj. č.NOVINKA
57335rozmer: 10x10 cm

- rám z priehľadného akrylu
- magnetický
- pre fotografiu s rozmerom 10x15 cm 

akrylový rám, magnetický

obj. č.

65436rozmer: 10x15 cm

akrylový stojan ček na výšku

obj. č.

63163rozmer: 9x13 cm

63165rozmer: 10x15 cm

63166rozmer: 13x18 cm
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stojanček na šírku

obj. č.

63173rozmer: 9x13 cm

63175rozmer: 10x15 cm

63176rozmer: 13x18 cm

- akrylový portrétový rám v tvare 
režisérskej klapky
- pre fotografiu s rozmerom 10x15 cm
- farba čierna/biela

akrylový rám Klapka

obj. č.

65053rozmer: 10x15 cm

- portrétový rámček na fotografiu formátu 
10x15 cm
- jednoduchý, nadčasový dizajn
- horizontálne prevedenie
- materiál: akryl

akrylový rám Film, horizontálny

obj. č.

65057rozmer: 10x15 cm

- portrétový rámček na fotografiu formátu 
10x15 cm
- jednoduchý, nadčasový dizajn
- materiál: akryl
- vertikálny formát

akrylový rám Film, vertikálny

obj. č.

65061rozmer: 10x15 cm

- akrylová foto galéria
- ohnutá
- pre 2 fotografie formátu 10x15 cm
- horizontálny formát

akrylová foto galéria Filmstrip

obj. č.

65064rozmer: 2x 10x15 cm - zľava

- akrylová fotogaléria v tvare filmového 
pásu
- pre 3 fotografie formátu 9x13 cm
- prehnutá
- horizontálna

akrylová foto galéria Filmstrip

obj. č.

65063rozmer: 3x 9x13 cm - zdraženie

sklenené

- biele sklo so šedými ornamentmi
- možnosť postavenia na výšku, alebo na 
šírku
- zadná stena z vysoko kvalitného zamatu
- materiál: sklo
- farba: biela

sklenený rám Los Angeles

obj. č.NOVINKA
57832rozmer: 10x15 cm

57833rozmer: 13x18 cm

- biele sklo so šedými ornamentmi, fialovými 
kvetmi a trblietavými prvkami
- možnosť postavenia na výšku, alebo na 
šírku
- zadná stena z vysoko kvalitného zamatu
- materiál: sklo
- farba: biela

sklenený rám Sacramento

obj. č.NOVINKA
57873rozmer: 10x15 cm

57874rozmer: 13x18 cm



- štýlový portrétový rámček
- horizontálny
- jednoduchý, nadčasový dizajn
- oblúkový
- zlaté orámovanie
- materiál: sklo
- brúsené okraje
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30 sklenený rám Alisea, zlatý

obj. č.NOVINKA
100976rozmer: 10x15 cm

100977rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rámček
- horizontálny
- jednoduchý, nadčasový dizajn
- oblúkový
- strieborné orámovanie
- materiál: sklo
- brúsené okraje

sklenený rám Alisea, strieborný

obj. č.NOVINKA
100972rozmer: 10x15 cm

100973rozmer: 13x18 cm

- sklenený rámček
- vertikálny formát
- oblúkové prevedenie 
- farba: strieborná 

sklenený rám Brest, vertikálny, 
strieborný

obj. č.

66965rozmer: 10x15 cm

- portrétový rám vyrobený z bieleho skla, s 
ornamentmi a trblietavými čiastočkami
- zamatová zadná strana čiernej farby
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: sklo
- farba biela

sklenený rám Salzburg 

obj. č.

66981rozmer: 10x15 cm - zľava

66982rozmer: 13x18 cm - zľava

- portrétový rám vyrobený zo skla, s 
ornamentmi a trblietavými čiastočkami
- zamatová zadná strana čiernej farby
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: sklo
- farba priehľadná

sklenený rám Innsbruck 

obj. č.

66991rozmer: 10x15 cm - zľava

66992rozmer: 13x18 cm - zľava

- portrétový rám vyrobený zo skla, s 
ornamentmi a modrými trblietavými 
čiastočkami
- zamatová zadná strana čiernej farby
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: sklo
- farba priehľadná

sklenený rám Bregenz 

obj. č.

66997rozmer: 10x15 cm - zľava

66998rozmer: 13x18 cm - zľava

drevené

- štýlový portrétový rám s akrylovou 
platničkou a bielymi ornamentmi
- na fotografiu formátu 9x9 cm
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- materiál: MDF
- plastové „sklo“
- farba: červená/biela

drevený rám Finimento, červená/
bie la

obj. č.NOVINKA
57534rozmer: 9x9 cm

- štýlový portrétový rám s akrylovou 
platničkou a bielymi ornamentmi
- na fotografiu formátu 9x9 cm
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- materiál: MDF
- plastové „sklo“
- farba: čierna/biela

drevený rám Finimento, čierna/
bie la

obj. č.NOVINKA
57527rozmer: 9x9 cm
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- štýlový portrétový rám s akrylovou 
platničkou a čiernymi ornamentmi
- na fotografiu formátu 9x9 cm
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- materiál: MDF
- plastové „sklo“
- farba: biela/čierna

drevený rám Finimento, biela/
čierna

obj. č.NOVINKA
57524rozmer: 9x9 cm

- drevený portrétový rám s tabuľou skla v 
modernej sviežej farbe
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- reflexné sklo
- farba: černicová

drevený rám Anchorage, 
černicový

obj. č.NOVINKA
57351rozmer: 10x15 cm

57352rozmer: 13x18 cm

- drevený portrétový rám s tabuľou skla v 
modernej sviežej farbe
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- reflexné sklo
- farba: žltá

drevený rám Anchorage, žltý

obj. č.NOVINKA
57353rozmer: 10x15 cm

57354rozmer: 13x18 cm

- drevený portrétový rám s tabuľou skla v 
modernom prevedení
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- reflexné sklo
- farba: biela

drevený rám Anchorage, biely

obj. č.NOVINKA
57355rozmer: 10x15 cm

57356rozmer: 13x18 cm

- drevený portrétový rám s tabuľou skla v 
modernej sviežej farbe
- možnosť postavenia, alebo zavesenia
- reflexné sklo
- farba: jablkovozelná

drevený rám Anchorage, 
jablkovozelený

obj. č.NOVINKA
57357rozmer: 10x15 cm

57358rozmer: 13x18 cm

- prirodzene sfarbený portrétový rám
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- možnosť zavesenia na stenu v 
horizontálnom aj vertikálnom formáte
- reflexné  sklo
- materiál: drevo
- farba tmavohnedá

drevený rám Dallas 

obj. č.DOPREDAJ
63982rozmer: 10x15 cm

63983rozmer: 13x18 cm

kovové

- možnosť postavenia/zavesenia na výšku, 
alebo na šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: champagne

kovový rám Oslo

obj. č.NOVINKA
57799rozmer: 10x15 cm

57800rozmer: 13x18 cm

- matný strieborný s lesklými striebornými 
srdiečkami
- možnosť postavenia/zavesenia na výšku, 
alebo na šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: strieborná

kovový rám Cape Coral

obj. č.NOVINKA
57878rozmer: 10x15 cm

57879rozmer: 13x18 cm



- portrétový rám s ozdobnými prvkami v 
tvare úponov
- možnosť postavenia na stôl, policu a pod., 
alebo zavesenia na výšku, alebo na šírku
- zadná strana zo zamatu vysokej kvality
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: strieborná
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kovový rám Alexandria

obj. č.NOVINKA
57473rozmer: 10x15 cm

57474rozmer: 13x18 cm

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- ornamenty
- možnosť postavenia na stôl, policu a pod., 
alebo zavesenia na výšku, alebo na šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

kovový rám Moritzburg

obj. č.NOVINKA
57669rozmer: 10x15 cm

57670rozmer: 13x18 cm

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- ornamenty
- na fotografiu formátu 13x18 cm
- možnosť postavenia na stôl, policu a pod., 
alebo zavesenia na výšku, alebo na šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

kovový rám Augustusburg

obj. č.NOVINKA
57681rozmer: 13x18 cm

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- tvar srdca s ornamentmi 
- na fotografiu formátu 7,5x7,5 cm
- možnosť postavenia na stôl, policu a pod.
  (opierka)
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

kovový rám Wales

obj. č.NOVINKA
59902rozmer: 7,5x7,5 cm

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- ornamenty a malá biela stužka
- na 2 fotografie formátu 4,5x4,5 cm
- možnosť zavesenia za pomoci bielej stužky
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

portrétová foto galéria Wales

obj. č.NOVINKA
59911mini

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- ornamenty
- na 5 fotografií: 1x 9x9 cm, 2x 7x7 cm a 2x 
4,5x4,5 cm 
- rozmery fotogalérie: 19x20 cm
- možnosť postavenia na výšku, alebo šírku (
opierka)
- reflexné sklo
- materiál: kov

portrétová foto galéria Wales

obj. č.NOVINKA
59913veľká

- biely portrétový rám v barokovom štýle
- ornamenty 
- možnosť postavenia na stôl, policu a pod., 
alebo zavesenia na výšku, alebo na šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

kovový rám Wales

obj. č.NOVINKA
59897rozmer: 10x15 cm

59898rozmer: 13x18/ cm

- portrétový rám na fotografiu
- zadná strana zo zamatu vysokej kvality
- možnosť použitia na výšku alebo šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: biela

kovový rám New Jersey, biely

obj. č.NOVINKA
57792rozmer: 10x15 cm

57793rozmer: 13x18 cm



- portrétový rám na fotografiu 
- zadná strana zo zamatu vysokej kvality
- možnosť použitia na výšku alebo šírku
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: čierna
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30 kovový rám New Jersey, čierny

obj. č.NOVINKA
57794rozmer: 10x15 cm

57795rozmer: 13x18 cm

- portrétový rám na fotografiu 
- čierne sklo s trblietavými fialovými a 
striebornými motýľmi
- farba: čierna

kovový rám Kentucky 

obj. č.NOVINKA
57673rozmer: 10x15 cm

57674rozmer: 13x18 cm

- portrétový rám na fotografiu
- biele sklo s trblietavým nápisom LOVE
- písmeno O v tvare srdiečka ružovej farby
- reflexné sklo
- farba: biela

kovový rám Piccadilly

obj. č.NOVINKA
57399rozmer: 10x15 cm

57400rozmer: 13x18 cm

- štýlový kovový rám pre fotografiu 
- opierka na postavenie na stôl

kovový rám Basel 

obj. č.NOVINKA
65195rozmer: 10x15 cm

65196rozmer: 13x18 cm

- kovový portrétový rám na fotografiu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Bristol 

obj. č.NOVINKA
63772rozmer: 10x15 cm

63773rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám pre fotografiu
- opierka na postavenie na stôl 
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: strieborná 

kovový rám Davos 

obj. č.NOVINKA
65198rozmer: 10x15 cm

65199rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám na fotografiu
- strieborné vonkajšie a vnútorné okraje 
- možnosť postavenia, alebo zavesenia 
naležato (horizontálne), alebo nastojato 
vertikálne)
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- zamatová zadná strana vysokej kvality
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba biela

kovový rám Pittsburg 

obj. č.NOVINKA
57643rozmer: 10x15 cm

57644rozmer: 13x18 cm

- portrétový rám so srdiečkami
- s plaketou, kde sa da vygravírovať napr. 
dátum svadby a pod.
- možnosť postavenia v horizontálnom 
formáte (naležato)

technické údaje:
- pre fotografiu formátu 10x15 cm
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Las Vegas 

obj. č.NOVINKA
59354rozmer: 10x15 cm



- kovový portrétový rám na fotografiu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborný
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30 kovový rám Cardiff, strieborný

obj. č.

63815rozmer: 10x15 cm

63816

- kovový portrétový rám na fotografiu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba champagne

kovový rám Cardif, champagne

obj. č.

63818rozmer: 10x15 cm

63819rozmer: 13x18 cm

- matný strieborný rám s lesklým 
strieborným vonkajším a vnútorným okrajom
- možnosť postavenia (na stôl, policu a pod.) 
vertikálne/horizontálne
- možnosť zavesenia vertikálne/horizontálne

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Philadelphia

obj. č.

62907rozmer: 10x15 cm

62908rozmer: 13x18 cm

62909rozmer: 15x20 cm

62910rozmer: 21x29,7 cm - zdraženie

- matný strieborný rám s lesklým 
strieborným vonkajším a vnútorným okrajom
- možnosť postavenia (na stôl, policu a pod.) 
vertikálne/horizontálne
- možnosť zavesenia vertikálne/horizontálne

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Philadelphia

obj. č.

62917rozmer: 2x 10x15 cm

62918rozmer: 2x 13x18 cm

- matný strieborný rám s lesklým 
strieborným vonkajším a vnútorným okrajom
- na 3 fotografie formátu 10x15 cm
- možnosť postavenia (na stôl, policu a pod.) 
vertikálne/horizontálne
- možnosť zavesenia vertikálne/horizontálne

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Philadelphia 

obj. č.

62919rozmer: 3x 10x15 cm

62920rozmer: 3x 13x18 cm

- portrétový rám matnej striebornej farby s 
lesklými striebornými vonkajšími a 
vnútornými okrajmi
- možnosť postavenia vo vodorovnej polohe
- možnosť zavesenia vodorovne, alebo zvisle

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Philadelphia 

obj. č.

63676rozmer: 2x 10x15 cm

63677rozmer: 2x 13x18 cm

- portrétový rám matnej striebornej farby s 
lesklými striebornými vonkajšími a 
vnútornými okrajmi
- možnosť postavenia vo vodorovnej polohe
- možnosť zavesenia vodorovne, alebo zvisle

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Philadelphia 

obj. č.

63678rozmer: 3x 10x15 cm 

63679rozmer: 3x 13x18 cm

- čierny kovový portrétový rám so 
striebornými kvetmi a trblietavými prvkami
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- možnosť položenia na stôl, policu a pod. v 
horizontálnom/vertikálnom formáte
- možnosť zavesenia v horizontálnom/
vertikálnom formáte

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba čierna

kovový rám Phoenix, čierny

obj. č.NOVINKA
59334rozmer: 10x15 cm



- strieborný kovový portrétový rám s kvetmi 
a trblietavými prvkami
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- možnosť položenia na stôl, policu a pod. v 
horizontálnom/vertikálnom formáte
- možnosť zavesenia v horizontálnom/
vertikálnom formáte

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná
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30 kovový rám Phoenix, strieborný

obj. č.NOVINKA
59336rozmer: 10x15 cm

- štýlový portrétový rám na fotografiu 
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba titánová, dvojfarebná

kovový rám Cairns 

obj. č.

65889rozmer: 10x15 cm

65890rozmer: 13x18 cm - zdraženie

- kovový portrétový rám na fotografiu 
- kruhové otvory po obidvoch stranách
- možnosť postavenia horizontálne, alebo 
vertikálne
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Aberdeen 

obj. č.NOVINKA
59837rozmer: 10x15 cm

59838rozmer: 13x18 cm

- kovový portrétový rám na fotografiu 
- srdiečkové otvory po obidvoch stranách
- možnosť postavenia horizontálne, alebo 
vertikálne
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Edinburgh 

obj. č.NOVINKA
59757rozmer: 10x15 cm

59758

- kovový portrétový rám na fotografiu 
- hranaté otvory po obidvoch stranách
- možnosť postavenia horizontálne, alebo 
vertikálne
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Glasgow

obj. č.NOVINKA
59751rozmer: 10x15 cm

59752rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám na fotografiu 
formátu 13x18 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná s lesklým strieborným 
okrajom

kovový rám Mildura 

obj. č.DOPREDAJ
65612rozmer: 13x18 cm

- kovový portrétový rám
- opierka na postavenie na stôl 
- pre fotku s rozmerom 10x15 cm 

kovový rám Lamour

obj. č.

65116rozmer: 10x15 cm - zľava

- štýlový portrétový rám v podobe dvoch 
sŕdc a s trblietavými elementmi
- na dve fotografie s rozmermi cca. 9x12,5 
cm a 7x9 cm
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Paris

obj. č.NOVINKA
63913rozmer: 9x12,5 cm a 7x9 cm
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- portrétový rám v tvare srdca vysokej 
kvality
- pre fotografiu formátu 13x13 cm
- postriebrený a leštený
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- farba strieborná

kovový rám La Belle

obj. č.

65011rozmer: 13x13 cm

- štýlový portrétový rám s trblietavým 
vnútorným okrajom
- na fotografiu formátu 13x18 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- možnosť zavesenie/postavenia horizontálne/
vertikálne
- zadná strana zo zamatu vysokej kvality

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Auxerre 

obj. č.DOPREDAJ
63908rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám pre fotografiu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Auckland 

obj. č.

63792rozmer: 10x15 cm

63793rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám so srdiečkami a 
trblietavými elementmi
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- možnosť zavesenia na stenu v 
horizontálnom aj vertikálnom formáte
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Monaco

obj. č.

63914rozmer: 10x15 cm - zľava

63915rozmer: 13x18 cm - zľava

- štýlový portrétový rám pre fotografiu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba perleťová

kovový rám Wellington 

obj. č.

63794rozmer: 10x15 cm

63795rozmer: 13x18 cm

- štýlový portrétový rám na fotografiu 
- opierka na postavenie na stôl
- materiál: sklo a kov

kovový rám Amsterdam, 
horizontálny

obj. č.NOVINKA
68297rozmer: 10x15 cm

68299rozmer: 13x18 cm

- portrétový rám na fotografiu formátu 
- opierka na postavenie na stôl
- materiál: kov a sklo

kovový rám Amsterdam, 
vertikálny

obj. č.NOVINKA
68296rozmer: 10x15 cm

68298rozmer: 13x18 cm

- štýlový rám pre 3 fotografie s rozmerom 
10x15 cm
- opierka na postavenie na stôl 

kovový rám Laval 

obj. č.

65348rozmer: 3x 10x15 cm-zdraženie

9



- portrétový rám na fotografiu formátu 
10x15 cm
- oblúkové prevedenie
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná
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30 kovový rám Dublin, strieborný

obj. č.

63821rozmer: 10x15 cm - zdraženie

- portrétový rám na fotografiu formátu 
- oblúkové prevedenie
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba čierna

kovový rám Dublin, čierny

obj. č.

63827rozmer: 10x15 cm - zdraženie

- portrétový rám na fotografiu 
- opierka pre postavenie na stôl, poličku a 
pod.
- možnosť postavenia na výšku, alebo šírku
- zadná strana z vysoko kvalitného zamatu
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám Limoges

obj. č.

65372rozmer: 9x13 cm

65374rozmer: 10x15 cm

- portrétový rám na fotografiu formátu 
13x18 cm
- zamatová zadná strana vysokej kvality
- opierka pre postavenie na stôl, policu a 
pod. v horizontálnom, alebo vertikálnom 
formáte
- vyryté čiary a trblietavé prvky
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

kovový rám San Francisco 

obj. č.DOPREDAJ
68062rozmer: 13x18 cm

detské

- detský portrétový rám v tvare rozkošnej 
zebry
- na fotografiu formátu 9x13 cm
- postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: strieborná

detský rám Juliette

obj. č.NOVINKA
57470rozmer: 9x13 cm

- detský portrétový rám v tvare hasičského 
auta
- na 4 fotografie formátu 5x8 cm
- postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: červená

detská fotogaléria Hasi čské auto

obj. č.NOVINKA
57621rozmer: 4x 5x8 cm

- detský portrétový rám v tvare lokomotívy
- na fotografiu formátu 5,5x7,5 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: reflexné
- materiál: plast
- farba: červená

detský rám Lokomotíva

obj. č.NOVINKA
57398

- detský portrétový rám v tvare traktoru
- na fotografiu formátu 5,5x7,5 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: reflexné
- materiál: plast
- farba: zelená

detský rám Traktor

obj. č.NOVINKA
57397
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- detský portrétový rám v tvare nákladného 
auta
- na fotografiu formátu 5,5x7,5 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: reflexné
- materiál: plast
- farba: žltá

detský rám Kipper

obj. č.NOVINKA
57396

- detský portrétový rám na fotografiu 
formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: plastové
- materiál: plast
- farba: zelený

detský rám Betzy

obj. č.NOVINKA
57379rozmer: 10x15 cm

- detský portrétový rám na fotografiu 
formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: plastové
- materiál: plast
- farba: pastelová zelená

detský rám Karly

obj. č.NOVINKA
57378rozmer: 10x15 cm

- detský portrétový rám so žirafou
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: plastové
- materiál: plast
- farba: žltá

detský rám Gypsy

obj. č.NOVINKA
57377rozmer: 10x15 cm

- detský portrétový rám s trblietavými 
kvetinkami
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: plastové
- materiál: plast

detskýý rám Summer

obj. č.NOVINKA
57376rozmer: 10x15 cm

- portrétový rám s trblietavými motýlikmi a 
kvetinkami pre dievčatká
- na fotografiu formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- sklo: plastové
- materiál: plast
- farba: ružová

detský rám Marie

obj. č.NOVINKA
57375rozmer: 10x15 cm

- milý portrétový rámček na fotografiu 
formátu 8x5 cm
- tvar medvedíka
- zadná strana z vysokokvalitného zamatu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: champagne

detský rám Medvedík Barry

obj. č.NOVINKA
57410rozmer: 8x5 cm

- milý portrétový rámček na fotografiu 
formátu 5x8 cm
- tvar sloníka
- zadná strana z vysokokvalitného zamatu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: strieborná

detský rám Sloník Eddy

obj. č.NOVINKA
57430rozmer: 5x8 cm

- milý portrétový rámček na fotografiu 
formátu 5x8 cm
- tvar žirafy
- zadná strana z vysokokvalitného zamatu
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba: champagne

detský rám Žirafa Gaby

obj. č.NOVINKA
57407rozmer: 5x8 cm



- portrétový rám v tvare poníka s ružovou 
hrivou
- možnosť postavenia v horizontálnom 
formáte (naležato)

technické údaje:
- pre fotografiu formátu 5x7 cm
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba biela/zelená/ružová
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30 detský rám Pony Nellie

obj. č.NOVINKA
59364rozmer: 5x7 cm

- portrétový rám v tvare poníka s modrou 
hrivou
- možnosť postavenia v horizontálnom 
formáte (naležato)

technické údaje:
- pre fotografiu formátu 5x7 cm
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba biela/žltá/modrá

detský rám Pony Noah

obj. č.NOVINKA
59366rozmer: 5x7 cm

- portrétový rám s aplikáciou Baby's 1st a 
medvedíkom
- s plaketou, kde sa dá vygravírovať napr. 
dátum narodenia dieťatka
- možnosť postavenia v horizontálnom 
formáte (naležato)

technické údaje:
- pre fotografiu formátu 10x15 cm
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

detský rám Baby Jessi

obj. č.NOVINKA
59356rozmer: 10x15 cm

- rozkošný detský portrétový rámček na 
fotografiu formátu 10x15 cm
- aplikácia detských postavičiek
- opierka pre postavenie na stôl, poličku a 
pod.
- reflexné sklo
- materiál: plast
- farba: modrá

detský rám Mona 

obj. č.

65778rozmer: 10x15 cm - zdraženie

- rozkošný detský portrétový rámček na 
fotografiu formátu 10x15 cm
- aplikácia dievčatka
- opierka pre postavenie na stôl, poličku a 
pod.
- reflexné sklo
- materiál: plast
- farba: biela

detský rám Jana 

obj. č.

65776rozmer: 10x15 cm - zdraženie

- drevený rám na fotografiu s rozmerom 
10x15 cm 
- opierka na postavenie na stôl 
- horizontálny formát 

detský rám Lukas 

obj. č.

65478rozmer: 10x15 cm

- stolný portrétový rámček
- detský motív
- materiál: drevo
- farba: červená

detský rám Jerry

obj. č.DOPREDAJ
65371rozmer: 10x15 cm

- rámček pre kreatívnych ľudí, možnosť 
pomaľovania, polepenia rôznymi aplikáciami 
a pod.
- ideálny pre deti
- vyrobený z kartónu bez obsahu kyseliny
- opierka pre horizontálne, alebo vertikálne 
postavenie
- očko pre horizontálne/vertikálne zavesenie
technické údaje:
- plastové sklo
- farba biela

portrétový rám Creative

obj. č.NOVINKA
34727rozmer: 10x15 cm

34728rozmer: 13x18 cm
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fotogalérie

- kovový rám na 4 fotografie formátu 10x15 
cm
- každá fotografia môže byť polohovaná 
individuálne vďaka kĺbovému mechanizmu
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

fotogaléria Le Harve

obj. č.NOVINKA
65333

- foto galéria vysokej kvality
- dve sklenené tabule pre štýlový efekt: 
predná a zadná tabuľa v bielej farbe
- na 4 fotografie: 2 vo formáte 10x15 cm a 
2 vo formáte 10x10 cm 
- opierka pre postavenie vo vodorovnej, 
alebo zvislej polohe
- očko pre zavesenie vo vodorovnej, alebo 
zvislej polohe

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: plast
- farba biela

fotogaléria Manchester

obj. č.NOVINKA
59995farba: biela

- foto galéria vysokej kvality
- dve sklenené tabule pre štýlový efekt: 
predná tabuľa v čiernej farbe a zadná v bielej
- na 4 fotografie: 2 vo formáte 10x15 cm a 
2 vo formáte 10x10 cm 
- opierka pre postavenie vo vodorovnej, 
alebo zvislej polohe
- očko pre zavesenie vo vodorovnej, alebo 
zvislej polohe

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: plast

fotogaléria Manchester 

obj. č.NOVINKA
59996farba: čierna

- drevená foto galéria
- na 4 fotografie (2x 10x15 cm, 2x 7x10 cm)
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- možnosť zavesenia na stenu

fotogaléria Hobart

obj. č.

65043

- drevená fotogaléria kombinovaná s 
hliníkom
- pre 4 fotografie formátu 10x15 cm (2x na 
výšku a 2x na šírku)
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- farba biela

fotogaléria Darwin 

obj. č.

65151farba: biela

- drevená fotogaléria kombinovaná s 
hliníkom
- pre 4 fotografie formátu 10x15 cm (2x na 
výšku a 2x na šírku)
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- reflexné sklo
- farba čierna

fotogaléria Darwin 

obj. č.

65153farba: čierna

- kovová foto galéria
- pre 3 fotografie formátu 10x15 cm
- opierka pre postavenie na stôl, policu a pod.
- možnosť zavesenia na stenu
- horizontálne aj verikálne umiestnenie
- materiál: kov
- farba strieborná

fotogaléria Orleans

obj. č.

65003

- hodiny s okrúhlymi farebnými otvormi na 5 
veselých fotografií
- fotografie sú rozmiestnené okolo hodín
- na 3 fotografie formátu 4,5x4,5 cm a 2 
fotografie formátu 6,5x6,5 cm
- reflexné sklo
- napájanie: Micro AAA (nie je súčasťou 
dodávky)
- materiál: MDF

foto hodiny Luettich

obj. č.NOVINKA
57741

- biely plastový portrétový rám s 
integrovanými analógovými hodinami
- pre 8 fotografií formátu 5x7,5 cm
- pre 4 fotografií formátu 5x5 cm 
- každá fotografia označuje 1 hodinu

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: plast
- farba biela

foto hodiny Kufstein

obj. č.

65882
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- biely plastový portrétový rám s 
integrovanými analógovými hodinami
- pre 8 fotografií formátu 5x7,5 cm
- pre 4 fotografií formátu 5x5 cm 
- každá fotografia označuje 1 hodinu

technické údaje:
- reflexné sklo
- materiál: plast
- farba čierna

foto hodiny Kufstein

obj. č.

65884farba: čierna - zdraženie

- pre 4 fotografie s rozmerom 9x9 cm 
- integrované analógové hodiny 
- napájanie: 1x Micro AAA (súčasť balenia)
- materiál: kov 
- farba: titánová

foto hodiny Tessin

obj. č.

65353

- analógové hodiny
- galéria pre fotografie
- pre 3 fotografie formátu 7x7 cm a 4 
fotografie formátu 4,5x4,5 cm 
- reflexné sklo
- kombinácia plastu a kovu
- farba biela

foto hodiny Linz

obj. č.

65361

- analógové hodiny
- galéria pre fotografie
- pre 6 fotografií formátu 6,5x6,5 cm 
- reflexné sklo
- materiál: kov
- farba strieborná

foto hodiny Wien

obj. č.

65363

- kovový rám na zaznamenanie prvých 
rokov dieťatka prostredníctvom fotografií
- pre 13 fotografií: 1 väčší centrálny portrét
  (9 x 13 cm) a 12 rovnomerne 
rozmiestnených menších fotografií (3,5 x 4,
5 cm)
- strieborné aplikácie
- reflexné sklo
- možnosť postavenia na stôl, poličku a pod., 
alebo zavesenia na stenu
- vertikálny formát
- farba ružová 

fotogaléria Baby

obj. č.NOVINKA
65113farba: ružová

- kovový rám na zaznamenanie prvých 
rokov dieťatka prostredníctvom fotografií
- pre 13 fotografií: 1 väčší centrálny portrét
  (9 x 13 cm) a 12 rovnomerne 
rozmiestnených menších fotografií (3,5 x 4,
5 cm)
- strieborné aplikácie
- reflexné sklo
- možnosť postavenia na stôl, poličku a pod., 
alebo zavesenia na stenu
- vertikálny formát
- farba modrá

fotogaléria Baby

obj. č.

65123farba: modrá

- kovový rám na zaznamenanie prvých 
rokov dieťatka prostredníctvom fotografií
- pre 13 fotografií: 1 väčší centrálny portrét
  (9 x 13 cm) a 12 rovnomerne 
rozmiestnených menších fotografií (3,5 x 4,
5 cm)
- strieborné aplikácie
- reflexné sklo
- možnosť postavenia na stôl, poličku a pod., 
alebo zavesenia na stenu
- vertikálny formát
- farba champagne

fotogaléria Baby

obj. č.

65133farba: champagne
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prívesky na kľúče

- modrá tekutina vytvára okolo fotografie 
estetický rámček
- rozmer: 3,5 x 4,5 cm
- nutné objednať celé balenie 24 ks

prívesok na k ľúče s modrou 
tekutinou

obj. č.

31903

- prívesok na kľúče
- na fotografiu formátu 2,8 x 4,3 cm
- balené v krabici po 24 ks
- NUTNÉ OBJEDNÁVAŤ CELÉ BALENIE = 
24 KS! (cena je uvedená za 1 ks)

foto prívesok na k ľúče, akrylový

obj. č.ZLACNENIE

63181rozmer foto: 2,8x4,3 cm 

63182rozmer foto: 3,5x4,5 cm

- prívesok na kľúče na mini fotografiu
- balenie obsahuje 12x prívesok "klapka" pre 
foto formátu 2x3 cm a 12x prívesok "film" 
pre foto formátu 2,5x3,5 cm
- obsah: 24 ks (cena uvedená za 1 ks)
- materiál: akryl
- POZOR! Je potrebné objednávať celé 
balenie = 24 ks.

foto prívesok Film na k ľúče

obj. č.

63806zľava

- prívesok na kľúče pre mini fotografiu 
formátu 3,2 x 4,8 cm
- materiál: akryl
- POZOR! treba odoberať celé balenia = 24 
ks!

obsah balenia = 24 ks (cena je uvedená za 1 
ks):
- 6 príveskov s ružovými trblietavými 
prvkami
- 6 príveskov s priehľadnými trblietavými 
prvkami
- 6 príveskov s priehľadnými a čiernymi 
trblietavými prvkami
- 6 príveskov s priehľadnými, modrými a 
fialovými trblietavými prvkami

prívesok na k ľúče Fashion

obj. č.NOVINKA
63177

- prívesok na kľúče s možnosťou vloženia 
fotografie

- balenie obsahuje 6 rôznych dizajnov po 4 
ks (cena uvedená za 1 ks) -  nutné 
objednávať celé balenie = 24 ks:
obdĺžnikový prívesok, zatvárací, pre 
fotografiu rozmerov cca. 2 x 2,5 cm
štvorcový prívesok, s trblietkami, pre 
fotografiu rozmerov cca.  3 x 3 cm 
obdĺžnikový prívesok, zatvárací, pre 
fotografiu rozmerov cca. 2,2 x 3,2 cm
obdĺžnikový prívesok pre fotografiu 
rozmerov cca. 2,5 x 3,2 cm
štvorcový prívesok pre fotografiu rozmerov 
cca. 2,8 x 2,8 cm
okrúhly prívesok, zatvárací, priemer 2 cm

technické údaje:
- materiál: kov

foto prívesok na k ľúče Jolie

obj. č.DOPREDAJ
31606

memo clipy

- držiačik na fotografie, vizitky, krátke 
poznámky a pod. 
- set 12 ks (4x kocka, 4x ovál, 4x srdiečko 
naplnené tekutinou a s jednou plávajúcou 
figúrkou) 
- cena je uvedená za 1 ks

memo clip rôzne dizajny

obj. č.ZLACNENIE

31974

- držiačik na fotografie, vizitky, krátke 
poznámky... 
- set 12 ks (4x zamatové srdiečko, 4x 
zamatové srdiečko s klipsňou, 4x akrylové 
srdiečko)

memo clip Love

obj. č.

31844
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- na 4 fotografie, vizitky, krátke poznámky a 
pod.
- farba: čierna
- materiál: kov

držiak na fotky Vario

obj. č.DOPREDAJ
63832




