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Ceník pomůcek

Ti kteří budou pomůcky dál prodávat, se mohou informovat na moŽnost získat slevu)

Nabídka pásků
(šířka 3 cm nebo 4 cm, pevná kovová přezka,libovolné délky na přání)

1/ Standardní a vÝprodeiní cenv silnÝch pásků šířkv 4 cm
Silný bavlněný popruh:
barva popruhu: tmavočervený, tmavomodý, fialový, oranŽový nebo bílý (reŽný)
pevná přezka: poníklovaná nebo patinovaná, zakončení umělý semiš

a) Standardní délkv - cena ie steiná za iakoukotiv barvu
210 cm ... 90,- Kč
250 cm 98,- Kč
300 cm ....107,- Kč
350 cm ..115,- Kč

b) Výprodei- nestandardních délek za zvýhodněnou cenu
v mnoŽství a rozměrech, které momentálně jsou na skladě, vyprodáváme nestandardni
délky za cenu, která odpovídá neibliŽší niŽší standardní délce:

v rozmezí 180 - 205 cm 75,- Kč
v rozmezí 210 - 245 cm 90,- Kč
v rozmezí 250 - 295 cm 98,- Kč
v rozmezí 300 - 345 cm ....107,- Kč
v rozmezí 350 - 395 cm '.'..115,- Kč

= é dvojité pásky (kopie pásků z lyengarova institutu).

Cena je stejná pro obě šířky a všechny typy popruhů:

3,5 cm široký bílý prošívaný nebo 3 cm červený nezdobený nebo zdobený
oboustranně nebo jednostranně květinovými nebo čínskými motivy nebo eruýoolta z m
(delší vlz*poznámka) 74,- Kč,

3) Jednoduché pásky
šité, délka 2 m (delší vtz poznámka) bílý popruh 3 cm'
zakončení umělý semiš . ''...64,- Kč

*Poznámka:

u delších pásků typů 2 a 3 se cena se zvyšuje zakaŽdých 50 cm délky o 7,- Kč.



Polštáře:
válce plněné pohankovými slupkami s povlakem volitelné barvy. otvor pro odsypání resp' doplnění
náplně uzavřený suchým zipem. Polštáře se dodávají s náplní asi 18 litrů pohankouých slupek. Lze
objednat ivíc náplně po 6,- Kč za]ltr.

Standardní provedení - modý povlak .' 370,- Kč
(bez povlaků)' . . ... . 320,- Kč

Za příplatek 10,- Kč,lze objednat i jiné barvy a potisky

Tvrdé polystyrénové bloky (cih!y)
rozměry: 8 x 11 - 12x22 cm (momentálně v omezeném mnoŽství)
cena'....'.. 35,- Kč

Bloky z pevné pružné pěny
materiál: Žlutobílý vrstvený - repasovaný nestálobarevný
výška: 4,5 cm
výška 5 cm - momentálně nejsou skladem

a) rozměry 20 x25 cm........... '..........'...39,- Kč/60,- Kč
b) rozměry 22x25 cm........... .''...'.....42,-KÓ
c) rozměry 20 x 30 cm (podle Daniely Arin-Strutt)'... ..' ''. ..............82,- Kč
d) rozměry 22 x28 cm.......''.. ....''..'.'.49,- Kč

SloŽením 4 bloků velikostiA resp. B dostáváme plochu 40 x 50 cm resp. 44 x 50 cm
(pro větší osoby ne zcela postačující)'

SloŽením 4 bloků velikosti C dostáváme plochu 40 x 60 cm
(pohodlná velikost pro svíčku podle lyengara).

Neklouzavé podložky:
materiál: vinyl
šíře: 60 cm

Typ N - normal
síla: asi 2,5 mm)
barva: světlemodrá, tmavěmodrá, filalová
délka:
2 m'''.'''''. ...... 565,- Kč
1,75 m 495,- Kč

omezená nabídka nejlehěích podložek (váha jen 0'85 kg}:

Typ L
síla: 2,5 mm' délka 1.72 m, šířka: 61 cm'.'... ...'..250,- Kč


