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Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

- PLNOHODNOTNÝ E-SHOP

- KAMENNÁ PRODEJNA V ÚVALECH

Firma Propec si vyhrazuje právo změny cen v průběhu roku.

AMACO - VYSOKOTEPLOTNÍ GLAZURY
(PC) POTTER’S CHOICE GLAZES (CONE 5-6)
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9492 Kreidergrau9493 Puderrosa 9494 Mint

9866 Driftwood 9867 Patina 9868 Glacie 9869 Mountain Lake 

9313 Pyrit Weis 9314 Rauchquarz 9315 Larimar 9316 Morganit 
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BOTZ

PC-16
Purple Crystal

PC-17
Honey Flux

PC-65
Black Aventurine  

PC-66
Cosmic Oil Spot

PC-16 PC-66 PC-17 PC-65 PC-58

Ideálně zaslat s fotografií také Vaše jméno, telefon a z čeho byl výrobek 
vyroben.

Zasílejte nám fotografie 
Vašich výrobků

na e-mail: propec2@volny.cz
a připojte se tak do obrovské galerie!

Sledujte naše
facebookové stránky!

Každý den přidáváme
novinky, tipy, inspirace a nápady ...

www.facebook.com/propec.cz
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ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY

Bílá / 5 kg Terracotta / 5 kg Akrylový lak

+ +

80 ml

Obsah balení:
PLUS hmota bez výpalu - bílá/ 5kg
PLUS hmota bez výpalu - terracotta/ 5kg

Akrylový lak lesklý /500ml

Akryl žlutý /80 ml
Akryl černý /80 ml
Akryl červený /80 ml
Akryl modrozelený /80 ml
Akryl tělový /80 ml
Akryl zelený /80 ml

POŠTOVNÉ ZDARMA

1) Balíček pro kreativní činnost bez možnosti výpalu v peci - samotvrdnoucí hmoty

Obsah balení:
- Tekuté glazury Bellissimo:
BLS3900 limoncello /473 ml
BLS3902 apricot stone / 473 ml
BLS3904 strawberry field /473 ml
BLS3905 snow queen /473 ml
BLS3908 black swan /473 ml
BLS3917 choccomo /473 ml
BLS3920 limelicious /473 ml
BLS3922 in the jungle/473 ml
BLS3928 blue lagoon /473 ml
BLS3930 deep blue sea / 473 ml
- Nástroje:
MHC1580 sada 6 nástrojů - očka/špachtle
Botz štětec č.12
Botz štětec č.16

2) Zvýhodněný balíček pro školy a kurzy keramiky, vypalovací teplota 1000-1150 °C

10x tekuté glazury Bellissimo 0,472 l

- Keramické hmoty:
W225 SCHULTON / ŠKOLNÍ BÍLÁ / 1ks = 10 kg
W322 SCHULTON / ŠKOLNÍ ČERVENÁ / 1ks = 10 kg
- Engoby Academy/Basic:
HAC5501 white ac. engobe /200 ml
HAC5502 yellow ac. engobe /200 ml
HAC5505 red ac. engobe /200 ml
HAC5508 light blue ac. engobe /200 ml
- Prášková glazura:
1kg - CLA92 transparentní glazura
- Tekuté glazury Botz:
9608/200 ml harlekin
9527/200 ml lagune

5% SLEVA + POŠTOVNÉ ZDARMA

8x
nástroje

2x keramické hmoty

4x engoby Academy 200 ml

1x
prášková

glazura

2x tekuté glazury 
Botz 200 ml

3) Zvýhodněný balíček pro začínající keramiky, vypalovací teplota 1000-1200°C

- Keramické hmoty:
W11 bílá kamenina / 1ks = 10 kg
W10sf 0-0,2 25% červená 
kamenina s ostřivem / 1ks = 10 kg
- Engoby Art:
HCO1622 blue eyes /59 ml
HCO1623 dragon red /59 ml
HCO1624 sunburst /59 ml
HCO1671 white /59 ml

POŠTOVNÉ ZDARMA

5x tekuté glazury Bellissimo 0,472 l

2x keramické hmoty

2x nástroje

4x engoby Art 59 ml

Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH.

Cena: 1193,- Kč

Cena: 4471,- Kč

Cena: 2847,- Kč

V současné době firma PROPEC s.r.o. dodává: keramické hmoty, tekuté glazury, samotvrdnoucí, bezvýpalové hmoty, engoby, barvy, 
listry, sypké glazury a barvítka, akrylové barvy, temperové barvy, výtvarné potřeby, pálicí pomůcky (pláty do pecí různých tvarů i 
rozměrů, stojánky, atd), žáruvzdorné izolace, žároměrky, materiály pro stavbu krbů a kachlových kamen, vypalovací pece, pece na 
fussing skla, hrnčířské kruhy, stroje a zařízení pro keramický průmysl, pomůcky, nástroje…..

Za dobu své existence se firma PROPEC s.r.o. stala výhradním zástupcem renomovaných firem:

O firmě PROPEC 

ICRA S.p.A., Itálie - vybavení pecí: pláty do pece, keramické válečky, hořákové špičky, atd…

Colorobbia, Itálie - výrobce glazur, engob, podglazurních barev, barev na 3. výpal, keramických hmot a nářadí.

BOTZ, Německo - výrobce tekutých uměleckých glazur.

AMACO, USA - tradiční výrobce glazur a barev na keramiku.

WITGERT, Německo - keramické suroviny a keramické hmoty, engoby.

CERAMICA COLLET, Španělsko - bezvýpalové i vypalovací keramické hmoty.

V. DIEZ - výrobce keramických hmot.

  CONRAD LIPHARD & SÖHNE GmbH/Colisit, Německo - tradiční výrobce specializující se na žáromateriály  
  (součásti pecí) s extrémně vysokou teplotou použití.

BOTZ

Zásilky / e-shop 

1) Možnost zaslání sortimentu expresní balíkovou službou GLS / kromě velkých keramických desek, velké sádrové formy,
    lící hmoty v kyblíku- možnost rozbití/. Ceník GLS najdete na našich stránkách.

    Balíček do 35kg - možnost poslat více balíků najednou.

2) Větší zásilky zasíláme sběrnou službou DACHSER, cena se odvíjí od vzdálenosti a hmotnosti zásilky.

    Zboží je zabaleno na paletě.

Kamenná prodejna 
PROPEC s.r.o. /maloobchod i velkoobchod/
Pražská 691, 250 82 Úvaly, CZECH REPUBLIC
 
Mobil: +420 603 445 050
E-mail: propec@volny.cz, www.propec.cz

IČ: 48951609, DIČ: CZ48951609

Otevírací doba:
Pondělí   8:00 - 12:00     12:30 - 18:00 
Út, St, Čt, Pá    8:00 - 12:00 12:30 - 16:00

www.propec.cz

Sledujte nás na Facebooku

Obsah balení:
- Tekuté glazury Bellissimo:
BLS3900 limoncello /473 ml
BLS3904 strawberry field /473 ml
BLS3905 snow queen /473 ml
BLS3908 black swan /473 ml
BLS3920 limelicious /473 ml
BLS3928 blue lagoon /473 ml
- Nástroje:
MHC839 hrnčířská souprava
Botz štětec č.12

mailto:propec@volny.cz
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