
Kdo jsme?

Více informací...

Tvořit nás baví a vytváříme něco, co má opravdovou hodnotu. 
Jsme kreativní tým lidí, kteří se snaží vymýšlet nové věci z 
přírodních materiálů. Zejména z kůže.
Naší hlavní činností je navrhování a výroba designových 
kabelek a brašen, ale i při jejich výrobě nám zbývají kousky 
materiálu, kteří ostatní zbytečně vyhazují. My z nich ale 
vytváříme originální upomínkové předměty a zbytečně 
neplýtváme.
Naší největší motivací je, že při našich cestách po historických 
památkách nás vždy přivítají upomínkové předměty, které se 
dovážely z dalekých krajin, a neměli vztah k danému kulturnímu 
místu. Vytvořili jsme základní nabídku originálních předmětů, 
které vykouzlí každému úsměv na tváři, jsou praktické a 
užitečné. Navíc v souladu s přírodou.
Po mnoho let spolupracujeme s některými obcemi, infocentry, 
muzei, spolky, hrady, zámky, firmami či jinými státními 
institucemi.

Navrhujeme produkty, které zaujmou svým 
vzhledem a udělají opravdovou radost. 

Nevozíme je z dalekých krajin, ale sami je tvoříme 
v naší dílně na malebné Vysočině. 

Každý upomínkový předmět je vyroben z 
menších kousků kůže, a tak se i ten nejmenší 

díl upotřebí a nemusí být vyhozen. Bráníme tak 
zbytečnému plýtvání a chováme se  ekologicky.

Nemáte své logo?  Nevadí, stačí když nám 
zašlete fotografie či obrázek toho, co byste 

chtěli na předmětu mít.

My vám vytvoříme logo a následně 
vizualizaci na našem produktu.

Vždy se snažíme přizpůsobit náš produkt 
dané instituci, památce či danému spolku. 

Každého zákazníka řešíme individuálně.

Každý kousek má svůj originální příběh, který 
prošel rukama několika málo brašnářů. 

Vytvořili jsme již za tři desítky let statisíce 
drobných radostí a vše poctivě a s ohledem na 
kvalitu a spokojenost zákazníka.

Víte, že kožené plácačky jsou naším 
prodejním bestsellerem? Proč tedy musí 

být všechny plastové, když odedávna byly vždy z 
poctivé přírodní kůže?

www.kozena-galanterie.cz
+ 420 773 925 814, +420 777 976 617
info@kozena-galanterie.cz

Blanka Mudrová - výroba kožené galanterie
Rynárec 1, 394 01 Rynárec, Česká republika



Kožená plácačka na mouchy - velká

Kožená plácačka na mouchy - malá

Přívěsek na klíče - slza
Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV1.2.50  přírodní kůže 50 ks  38,00 Kč
ZV1.2.100 přírodní kůže 100 ks  35,50 Kč
ZV1.2.200 přírodní kůže 200 ks  32,00 Kč
ZV1.2.500 přírodní kůže 500 ks a více 29,00 Kč

Obj. číslo Specifikace  Počet kusů Cena
ZV4.3.50  přírodní - vlastní logo 50 ks  82,00 Kč
ZV4.3.100 přírodní - vlastní logo 100 ks a více 74,00 Kč
ZV4.3C.50 přírodní - mix motivů 50 ks  82,00 Kč
ZV4.3C.100 přírodní - mix motivů 100 ks a více 74,00 Kč

Magnetka (na lednici) - malovaná

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV11.2.50 vlastní logo 50 ks  44,00 Kč
ZV11.2.100 vlastní logo 100 ks  39,00 Kč
ZV11.2.200 vlastní logo 200 ks  37,00 Kč
ZV11.2.500 vlastní logo 500 ks a více 30,10 Kč

Magnetka je ve velikosti běžné platební karty 85x54mm. Uvnitř jsou vyraženy 
ornamenty ke zvýraznění vnitřního motivu. Ražba je reliéfní, tedy do hloub-
ky. Síla magnetické vrstvy je 0,7 mm, magnetizace je anizotropní.

Tradiční plácačka neboli mucholapka vyrobená z kvalitní přírodní kůže se 
hodí jako stylový a funkční doplněk do domácnosti. Plácačka má dlouhý 
dubový klacík, který je k surové kůži přikován kvalitním nýtem. Nemusíte se 
bát s plácačkou ohánět, vydrží opravdu hodně. Plácačka je tradiční, stylová 
a vždy vzbudí pozornost. Navíc s vlastním logem vytvoří skvělou propagaci.
Délka celé plácačky s rukojetí je cca 52 cm; šířka kožené části je 13 cm; délka 
rukojeti je cca 39 cm.

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV4.1.50  přírodní kůže 50 ks  95,00 Kč
ZV4.1.100 přírodní kůže 100 ks a více 85,00 Kč
ZV4.1B.50 mix motivů 50 ks  95,00 Kč
ZV4.1B.100 mix motivů 100 ks a více 85,00 Kč

Kožený přívěsek na klíče v přírodním odstínu kůže. Přívěsek má kvalitní 
kovový kroužek k uchycení ke klíčům o průměru 25mm. Přívěsek má kvalitní 
poniklovaný nýt.

Na přívěsek můžeme vyrazit vaše logo, nebo jiný motiv. Ražba je možná 
jednostranně či oboustranně.

Máme další barevné varianty, které se hodí pro jednoduší loga či texty. Viz 
internetový katalog na stránkách: www.kozena-galanterie.cz

Přívěsek na klíče - ovál s příchytkou

Obj. číslo  Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV1.12.50 jednostranná 50 ks  45,00 Kč
ZV1.12.100 jednostranná 100 ks  41,00 Kč
ZV1.12.200 jednostranná 200 ks  39,00 Kč
ZV1.12.500 jednostranná 500 ks a více 35,00 Kč

Ceny jsou platné od 28. 4. 2021. Ceny jsou uváděny bez DPH 21%. Cena je uváděna za jeden kus.

Více produktů a informací na: 
www.kozena-galanterie.cz - upomínkové předměty
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Jak postupovat při objednávce?
1. Vyberete upomínkový předmět.
2. Pošlete logo, nebo jiný motiv, který chcete na předmětu mít vyražen. 
Logo můžete zasílat ve formátu: JPEG, PDF, AI, CDR.
3. Pokud logo nemáte graficky zpracované, pošlete fotografii nebo obrázek. 
My vám logo vytvoříme a pro odsouhlasení vytvoříme vizualizaci.



Klíčenka - čepička Záložka do knihy - kulatá

Odlivka na krk - 4 cl, 2 cl
Kožený měšec - sešívaný

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV6.3.50  s vaším logem 50 ks  100,00 Kč
ZV6.3.100 s vaším logem 100 ks a více 85,00 Kč
ZV6.3B.50 bez ražby 50 ks  100,00 Kč
ZV6.3B.100 bez ražby 100 ks a více 85,00 Kč

Klíčenka je vyrobena kompletně z kůže a připomíná kšiltovku. Uvnitř 
klíčenky je klasický kroužek na připnutí klíčů. Do klíčenky lze vložit velký 
svazek klíčů - klasické FABky či velké starší domovní klíče. Klíčenka může 
sloužit i jako klasická dětská peněženka.

Klíčenka je vyrobena v základu s černé kůže (doplňkové barvy - červená, 
zelená, černá, oranžová, smetanová...)

Obj. číslo  Specifikace  Počet kusů  Cena bez DPH
ZV5.2.50  jednostranná ražba 50 ks  58,00 Kč
ZV5.2.100  jednostranná ražba 100 ks a více 55,00 Kč
ZV5.2B.50  oboustranná ražba 50 ks  60,00 Kč
ZV5.2B.100  oboustranná ražba 100 ks a více 58,00 Kč
ZV5.2C.50  bez ražby   50 ks  56,00 Kč
ZV5.2C.100 bez ražby   100 ks a více 54,00 Kč

Přívěsek na klíče - srdce
Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV1.3.50  přírodní kůže 50 ks  38,00 Kč
ZV1.3.100 přírodní kůže 100 ks  35,50 Kč
ZV1.3.200 přírodní kůže 200 ks  32,00 Kč
ZV1.3.500 přírodní kůže 500 ks a více 29,50 Kč

Velmi originální záložka do knihy v přírodním odstínu kůže. Záložka je 
vyrobena z nejtenčí možné hovězinové kůže tak, aby v knize nedělala zbytečný 
schůdek. Záložky často dodáváme do knihoven a k různým výročím důležitých 
osob. Navíc z jakékoliv fotografie Vám můžeme udělat skicu, kterou vyrazíme 
na záložku (viz fotografie T. G. Masaryka, I. M. Jirous, na našich stránkách).

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV3.1.50  přírodní kůže 50 ks  46,00 Kč
ZV3.1.100 přírodní kůže 100 ks a více 38,00 Kč

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV2.1.50  2 cl  50 ks  95,00 Kč
ZV2.1.100 2 cl  100 ks a více 87,00 Kč
ZV2.2.50  4 cl  50 ks  105,00 Kč
ZV2.2.100 4 cl  100 ks a více 95,00 Kč

Odlivka na krk (koštovačka, panák na krk) je uložena v koženém v pouzdře. 
Kůže je impregnovaná a natřená hnědou barvou, takže se odlivka jen tak 
nezašpiní. Vyrábíme ve velikostech 2 cl a 4 cl.

V nabídce máme i mix motivů: Štika, kapr, moucha, nápisy, atd...
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@originalnikabelky

@blanka.originalhandbags

Tvoříme a navrhujeme...

Sledujte nás na sociálních sítích:

Vytváříme i složitějších modely, nebojte se nás zeptat...
pro kongres geologů jsme vytvářeli kožené aktovky
pro krokodýlí farmu přívěsek ve tvaru krokodýla
pro katakomby jsme vytvářeli přívěsek ve tvaru rakvičky
pro pivovar přívěsek ve tvaru lahvovaného piva
pro jezdce na koni speciální ledvinku na mobil

a mnoho jiných originálních přání od našich zákazníků

Další a mnohem více upomínkových předmětů na:

www.kozena-galanterie.cz

Kožená klíčenka - Myška

Přívěsek na klíče - Walter

Obřadní desky a zabalovaná kronika

Kožený přívěsek na klíče s malovanou kůží. Přívěsek má kovový kroužek k 
uchycení ke klíčům o průměru 25mm. Přívěsek má kvalitní kovový nýt. Vůči 
ostatním přívěskům v naší nabídce je Walter charakteristický kresbou hnědé 
kůže, která může připomínat dřevo.

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV1.5.50  malovaný  50 ks  41,50 Kč
ZV1.5.100 malovaný  100 ks  38,00 Kč
ZV1.5.200 malovaný  200 ks  34,50 Kč
ZV1.5.500 malovaný  500 ks a více 30,90 Kč

Klíčenka je vyrobena z kůže. Uvnitř je skrytý kroužek na klíče. Klíčenka 
může také sloužit i jako peněženka. Klíčenka je vyrobena ze základní černé 
kůže s různobarevnými koženými doplňky. Popřípadě lze namíchat podle 
svých představ.
Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV6.2.50  vlastní logo 50 ks  95,00 Kč
ZV6.2.100 vlastní logo 100 ks a více 82,00 Kč
ZV6.2B.50 mix barev  50 ks  95,00 Kč
ZV6.2B.100 mix barev  100 ks a více 82,00 Kč

Měšec - střední
Měšec je vyrobený kompletně z jednoho kusu černé kůže. Vhodný na mince, 
klíče či jiné předměty. 
Rozměry: průměr dna 7cm; výška 8 cm

Obj. číslo Specifikace Počet kusů Cena bez DPH
ZV5.1.50  jednostranná ražba 50 ks  65,00 Kč
ZV5.1.100 jednostranná ražba 100 ks a více 56,00 Kč
ZV5.1B.50 oboustranná ražba 50 ks  68,00 Kč
ZV5.1B.100 oboustranná ražba 100 ks a více 59,00 Kč
ZV5.1C.50 bez ražby  50 ks  62,00 Kč
ZV5.1C.100 bez ražby  100 ks a více 55,00 Kč

Obřadní desky jsou dominantou každé společenské akce. Lze na ně vyrazit váš znak, nebo  
státní znak. Zabalovaná kronika s rukodělně vyráběným blokem dodá všem historickým 
událostem na důležitosti. Ceny začínají od 2 500-8 000,- Kč. Individuální řešení.


