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Ak chcete dodať vášmu stolovaniu nový 
rozmer, klubové podložky z našej die-
lne sú pre vás tou správnou voľbou. Pri 
ich tvorbe sme sa inšpirovali trendami 
zo svetových eventov, kde sú súčasťou 
štýlových dekórov už nijaký ten čas. 
Práve preto sme sa rozhodli priniesť 
tieto jedinečné dekoračné predmety aj 
na našu scénu, aby nám aj vám pomá-
hali robiť zo stolovania zážitok. 
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Materiál :  Hdf lakovaná doska  ČIERNA

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN



VYBERTE SI VZOR

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN

SADA GEOMTRIK

MONDRIAAN KANDINSKIJ CHAMELEON

SOLAR DIAGONAL ARCUS



VYBERTE SI VZOR

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN

SADA FLORA

SUCULENT ROSE PAPAVER

TREE
vhodné len pre koženku

MONSTERACORAL
vhodné len pre koženku



VYBERTE SI VZOR

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN

SADA ART DECO

FAN BRAID RIPPLE

LEAF LEAF 2LUXE



VYBERTE SI VZOR

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN

SADA VIANOCE

VLOČKA MRÁZ VLOČKA MANDALA FIBONACCI



Priemer klubovej podložky je  300 - 
320 mm, tento menší rozmer klubových 
podložiek  sme nezvolil i  náhodou. Z 
vlastných skúseností vieme, že príliš 
veľké klubové taniere či podložky sú 
síce krásne ale mierne nepraktické. 
Pri väčšom počte hostí, kedy je 
priestor okolo stola obmedzený, 
spôsobujú veľké klubové taniere či 
podložky problémy pri ukladaní 
príborov a pohárov. 
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Materiál :  Preglejka s perleťovou úpravou

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN



Na výber máte materiály ako preglejka, 
lakované hdf dosky, koženku, plexisklo a 
akrylové zrkadlá. Od výberu materiálu sa 
odvíja aj cena produktu. Ak by ste mali 
záujem o špeciálnu povrchovú úpravu 
podložky radi s vami odkonzultujeme 
riešenia a pripravíme cenovú ponuku. 

MATERIÁL
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Materiál :  Zrkadlový akryl zlatý

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN



Minimálny počet pre objednávku klu-
bových podložiek je 6 ks.  Objednávku 
vám vieme vyrobiť a dodať do 7 až 10 
pracovných dní. Ak ide o objednávku  
50 a viac kusov, trvá to zvyčajne 3-4 
týždne. V prípade potreby expresného 
dodania, nás neváhajte kontaktovať. 
Pokúsime sa  urobiť všetko preto, aby 
sme spoločne našli riešenie a vašu 
objednávku vám doručili  v pravý čas.  
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Materiál :  Preglejka buk 

„ rbíme zo stolovania zážitok „
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Hlavne pre agentúry a odberateľov 
väčšieho počtu klubových podložiek 
nad 30 ks a viac, máme pripravené 
zľavy. Preto nás prosím kontaktujte a 
vypracujeme vám cenovú ponuku na 
mieru.       

ZLA VA %
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Materiál :  hdf lakovaná doska čierna 

„ rbíme zo stolovania zážitok „
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Ak ste v katalógu nenašli fotografiu kon-
krétneho vzoru či materiálu, alebo by 
ste si najprv radi pozreli naše podložky 
naživo, veľmi radi vás privítame u nás 
v ateliéry, alebo vám prototyp zašleme 
kuriérom priamo na vašu adresu. 

PROTOTYP
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Materiál :  Preglejka breza

„ rbíme zo stolovania zážitok „
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Mgr. art. Hana Kollárová
Wedding and event designer
tel. 0904 957 394
www.tailoredwedding.sk
vyzdobanamieru@gmail.com
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Materiál :  Zrkadlový akryl strieborný

„ rbíme zo stolovania zážitok „



CENNÍK

„ rbíme zo stolovania zážitok „

TAILORED DESIGN

MATERIÁL VELKOST KS CENA

plexisklo biele 3mm 300 mm 1 ks 8 €

plexisklo biele 3mm 320 mm 1 ks 9 €

plexisklo čierne 3mm 300 mm 1 ks 8 €

plexisklo čierne 3mm 320 mm 1 ks 9 €

plexisklo priehladné 3mm 300 mm 1 ks 8 €

plexisklo priehladné 3mm 320 mm 1 ks 9 €

preglejka breza 3mm 300 mm 1 ks 6 €

preglejka breza 3mm 320 mm 1 ks 7 €

preglejka buk 4mm 300 mm 1 ks 6,5 €

preglejka buk 4mm 320 mm 1 ks 7,5 €

hdf lakovaná doska čierna 3mm 300 mm 1 ks 5 €

hdf lakovaná doska čierna  3mm 320 mm 1 ks 6 €

hdf lakovaná doska biela 3mm 300 mm 1 ks 5 €

hdf lakovaná doska biela  3mm 320 mm 1 ks 6 €

zrkadlový akryl strieborný 3mm 300 mm 1 ks 9 €

zrkadlový akryl strieborný  3mm 320 mm 1 ks 10 €

zrkadlový akryl zlatý 3mm 300 mm 1 ks 10 €

zrkadlový akryl zlatý  3mm 320 mm 1 ks 11 €

zrkadlová koženka strieborná 0,8 mm 320 mm 1 ks 6 €

zrkadlová koženka zlatá 0,8 mm 320 mm 1 ks 6 €

Aktuálny pre rok 2022


