
 

 

Nabídka ručně tkaných šál „Ažurka“ a „Prezident“ 

 

Ažurka je odvozeninou plátnové vazby a výrobkům dodává nezaměnitelný 

vzhled připomínající babiččinu háčkovanou krajku. Ažurkové šály jsou lehké, 

velice vzdušné, zdobné a určené na mimořádné příležitosti. 

 V minulých dobách se tyto šály hojně vyváželi a jejich výroba živila početnou 

skupinu domácích tkalců, které tímto šířili věhlas tkalcovství na Hlinecku.  

 

 

 

 



Tyto ručně tkané šály jsou vyrobeny ze směsové příze bavlny a akrylu, která jim 

dodává jemnost a dlouhou trvanlivost. Tento materiál se je velice příjemný a 

nenáročný na údržbu, což zaručuje spokojenost zákazníků. 

                   

 

Barevné provedení:   černá, bílá, fialová, modrá                                       

                    

Další barevné varianty dle přiloženého vzorníku 

Třásně možno vázat na dvou či třech stranách dle přání zákazníka. 

 



Vzorník barev 

         

 

Rozměry šál: 46 x 180 cm, délka třásní 12 cm 

Balení v kartonové krabičce, kde je přiložena informační kartička o výrobku. 

Šály jsou držiteli certifikátu „Kvalita z Hlinecka“, která navyšuje hodnotu ručně 

tkaného díla. 

 

 

Cena pro úřady a firmy:        420 Kč, při odběru nad 10 ks cena 400 Kč 

 

 

 



Ručně tkaná šála „Prezident“ 

Tato šála je skutečně reprezentativní výrobek nejvyšší kategorie. Černou 

eleganci podtrhují bílý a šedý pruh a činí z této šály nepřehlédnutelný doplněk 

pánského oděvu. 

 

Materiál je opět bavlna s akrylem, který dodává šále příjemný omak a díky 

vlastnostem příze i snadnou údržbu a příjemný pocit při nošení. 

O kvalitách této šály hovoří i to, že šála je v šatníku i současné hlavy státu, proto 

název „Prezident“. 

 



Barevné provedení: černá, bílá, šedá, na přání možno jiné kombinace dle 

vzorníku barev příze, viz výše. 

Rozměr: 44 x 180 cm 

Cena pro firmy a úřady: 460 Kč, při odběru 10 ks cena 420 Kč. 

Balení v kartonové krabičce s informačním letákem a i tato šála je certifikována 

značkou „Kvalita z Hlinecka“ 

 

 

Další informace o šálách, dodacích a obchodních podmínkách budou ochotně 

poskytnuty zde: 

Josef Fidler – ruční tkaní….s láskou 

Tkalcovna na Betlémě 

Příčná 361, 53901 Hlinsko v Čechách 

Tel: 739 331 516, 725988068 

Email: Fidler3@seznam.cz 

 

mailto:Fidler3@seznam.cz


 


