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Zawieszki do rolet 
 

Piękne zawieszki nadają się do przyozdobienia rolet okiennych, jak również żyrandoli, lamp 

wolnostojących czy kinkietów.  

Niewielkie rozmiary powodują, że nadają się do zaczepienia ich na świecznikach i innych 

kompozycjach (np. na stołach).  

Kryształki akrylowe idealnie emitują naturalne kryształy oraz drogie i tłukące się kryształki 

szklane. Aby uzyskać najlepszy efekt dekoracyjny można podświetlić je diodami LED lub 

żarówkami o lekkim zabarwieniu fioletowym lub niebieskim. 

Pełną ofertę zawieszek kryształowych znajdziesz w naszych sklepach internetowych: 

www.zawieszki.sklepna5.pl             www.krysztalki.sklepna5.pl  

     

Skontaktuj się z nami mailowo na sklep@taniodladomu.pl 

Przykładowe zawieszki 

Zawieszka do rolet z kroplą 

 

 
 

Skład: 

- kryształek 30mm 

- kropla fasetowana 28mm 

- Cena: 1,50zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 
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Zawieszka do rolet z łezką 

 

 
 

Skład: 

- kryształek 30mm 

- łezka fasetowana 34mm 

- Cena: 1,50zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pL 

 

 

Zawieszka do rolet z soplem 

 

 
 

Skład: 

- kryształek 30mm 

- łezka fasetowana 30mm 

- Cena: 1,50zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                     

FHU Tanio dla Domu  Nasze sklepy internetowe: 

Kontakt email: sklep@taniodladomu.pl  www.zawieszki.sklepna5.pl 

Allegro: www.allegro.pl/listing/user.php?us_id=16779548 www.krysztalki.sklepna5.pl 

www.facebook.com/pages/Tanio-dla-Domu/192246524128567 www.taniodladomu.sklepna5.pl 

 
Copyright © 2013 F.H.U. Tanio Dla Domu” 

 

4 

Elementy do dekoracji i produkcji Ŝyrandoli 
 

Piękne zawieszki z różnymi zakończeniami i o dowolnych długościach mogą być 

wykorzystane do dekoracji zarówno starych mosiężnych, jak i współczesnych żyrandoli i 

lamp.  

Bardzo często wykorzystywane są przez producentów żyrandoli i kinkietów, jak i przez 

aranżerów wnętrz i architektów, ze względu na ich wytrzymałość i dobrą imitację szklanych 

elementów. 

Kryształki akrylowe idealnie emitują naturalne kryształy oraz drogie i tłukące się kryształki 

szklane. Aby uzyskać najlepszy efekt dekoracyjny można podświetlić je diodami LED lub 

żarówkami o lekkim zabarwieniu fioletowym lub niebieskim. 

Pełną ofertę zawieszek kryształowych znajdziesz w naszych sklepach internetowych: 

www.zawieszki.sklepna5.pl             www.krysztalki.sklepna5.pl  

     

Skontaktuj się z nami mailowo na sklep@taniodladomu.pl 

Przykładowe zawieszki 

Zawieszka z łezką barokową 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 18mm 

- kropla barokowa duża 

- Cena: 3,40zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 
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Zawieszka z kulą fasetowaną 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 18mm 

- kula fasetowana duża 

- Cena: 5,50zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

Zawieszka z diamentem 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 18mm 

- diament duży 

- Cena: 5,50zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

 

Zawieszka z dużą łezką 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 30mm 

- łezka fasetowana duża 

- Cena: 4,40zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

 

Zawieszka z łezką francuską 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 30mm 

- łezka francuska duża 

- Cena: 4,40zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

 



 
                                                     

FHU Tanio dla Domu  Nasze sklepy internetowe: 

Kontakt email: sklep@taniodladomu.pl  www.zawieszki.sklepna5.pl 

Allegro: www.allegro.pl/listing/user.php?us_id=16779548 www.krysztalki.sklepna5.pl 

www.facebook.com/pages/Tanio-dla-Domu/192246524128567 www.taniodladomu.sklepna5.pl 

 
Copyright © 2013 F.H.U. Tanio Dla Domu” 

 

6 

Zawieszka z gwiazdką 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 18mm 

- gwiazdka duża 

- Cena: 3,40zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 

 

 

Zawieszka z łezką 45mm 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 18mm 

- łezka fasetowana 45mm 

- Cena: 3,40zł/sztuka* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Przejdź do sklepu: 

www.zawieszki.sklepna5.pl 
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Sznury z kryształków akrylowych 
 

Piękne sznury z kryształków akrylowych wspaniale nadają się do wykorzystania w różnych 

dekoracjach: witryn sklepowych, kompozycji kwiatowych, stołów w restauracjach, firan etc. 

Kryształki akrylowe idealnie emitują naturalne kryształy oraz drogie i tłukące się kryształki 

szklane. Aby uzyskać najlepszy efekt dekoracyjny można podświetlić je diodami LED lub 

żarówkami o lekkim zabarwieniu fioletowym lub niebieskim. 

Kryształki nawleczone są na superwytrzymałą przezroczystą żyłkę jubilerską, dlatego sznury 

mogą mieć nawet kilka metrów długości i nie ulegną zerwaniu po powieszeniu w pozycji 

pionowej! 

Pełną ofertę sznurów kryształowych znajdziesz w naszych sklepach internetowych: 

www.zawieszki.sklepna5.pl             www.krysztalki.sklepna5.pl  

     

Skontaktuj się z nami mailowo na sklep@taniodladomu.pl 

 

Sznur z kryształków akrylowych diamentowych 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm diamentowe 

- Cena: 11,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 
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Sznur z kryształków akrylowych diamentowych 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 12mm diamentowe 

- Cena: 21,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych – kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm kule fasetowane 

- Cena: 12,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych – kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 8mm kule fasetowane 

- Cena: 13,20zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych – kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 10mm kule fasetowane 

- Cena: 15,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 
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Sznur z kryształków akrylowych – kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 14mm kule fasetowane 

- Cena: 26,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych – diamentowe 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 12mm diamentowe 

- Cena: 13,20zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 10mm kule fasetowane 

- Cena: 14,50zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 8mm, 10mm, 14mm kule 

fasetowane 

- Cena: 15,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 
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Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 14mm kule fasetowane 

- Cena: 16,50zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 8mm, 10mm, 14mm kule 

fasetowane 

- Cena: 16,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 8mm, 10mm, 14mm kule 

fasetowane 

- Cena: 18,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
 

Skład: 

- kryształki 6mm, 10mm, 14mm kule 

fasetowane 

- Cena: 20,50zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 
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Sznur z kryształków akrylowych –kule fasetowane 

 

 
  

Skład: 

- kryształki  10mm, 14mm kule fasetowane 

- Cena: 18,00zł/ 1 metr bieżący* 

 

*-cena bazowa brutto 

 

 

 

Wybrane produkty z oferty FHU Tanio dla Domu. 

Zapraszamy do naszych sklepów internetowych www.zawieszki.sklepna5.pl 

www.krysztalki.sklepna5.pl  

W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt mailowy 
sklep@taniodladomu.pl lub telefoniczny na  0 504 86 36 94. 
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ZOSTAŃ PARTNEREM FHU TANIO DLA DOMU 

W związku z dynamicznym rozwojem nawiążemy kontakt z firmami zainteresowanymi stałą współpracą na 

atrakcyjnych warunkach.  

 

Ofertę współpracy kierujemy przede wszystkim do sklepów oraz firm usługowych: 

- firm dekoratorskich, 
- projektantów i aranżerów wnętrz,  
- kwiaciarni, 
- firm organizujących przyjęcia, bankiety czy przyjęcia weselne, 
- hoteli, restauracji, karczm i pub'ów, 
- firm wytwarzającym dekoracje i ozdoby, 
- producentów żyrandoli i kinkietów z kryształów, 
- scenografów, 
- oraz przedszkoli, żłobków i szkół. 
 

Naszym Partnerom możemy zaoferować atrakcyjne wyceny, a także wykonanie towarów 

według indywidualnych zamówień (szczególnie w obszarze girland z kryształków 

akrylowych). Dla klientów indywidualnych zainteresowanych większymi ilościami towarów 

również przygotowaliśmy specjalne warunki. 

 

 

Skontaktuj się z nami mailowo na sklep@taniodladomu.pl  
 

 

 

***ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY*** 
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O nas 

Firma Tanio dla Domu powstała w kwietniu 2010 roku. Od początku działalności oferowaliśmy 

wysokiej jakości artykuły dekoracyjne w atrakcyjnych cenach. Dzięki wysokiej jakości obsługi, szybko 

zdobyliśmy zaufanie i uznanie klientów, głównie użytkowników serwisu Allegro.  

Kolejne miesiące działalności zaowocowały wprowadzeniem do oferty artykułów dekoracyjnych  

z akrylu: girland kryształowych, kryształków akrylowych oraz zawieszek kryształowych do lamp.  

 

Maj 2011roku zaowocował otwarciem dwóch naszych sklepów internetowych, dzięki którym mogliśmy 

zaoferować nasze produkty jeszcze w atrakcyjniejszych cenach: www.taniodladomu.sklepna5.pl 

www.krysztalki.sklepna5.pl oraz www.zawieszki.sklepna5.pl 

 

Obecnie współpracujemy z firmami dekoratorskimi, kwiaciarniami, salonami kosmetycznymi  

i fryzjerskimi, a przede wszystkim firmami organizującymi przyjęcia, bankiety i wesela, które oferują 

nasze towary lub wykorzystują wysokiej jakości ręcznie robione girlandy i zawieszki w swoich 

dekoracjach.  

Nowością są artykułu i półfabrykaty do wykonywania oświetleń, żyrandoli i kinkietów - są to głównie 

girlandy i zawieszki kryształowe, kule, diamenty kryształowe i zawieszki francuskie barokowe - idealnie 

mogą zastąpić drogie szklane kryształy. Ostatnio dodaliśmy do naszej ofert sznury wykonane z 

kryształków akrylowych 

 

Naszej Firmie zaufało już ponad 1500 klientów indywidualnych, którzy dokonali 
zakupów w serwisach aukcyjnych czy w naszych sklepach internetowych. 
 

Wyzwaniem na najbliższe miesiące będzie niewątpliwe utrzymanie wysokiej jakości produktów,  

a jednocześnie spełnienie oczekiwań klientów, którzy niejednokrotnie zwracają się do nas ze 

specjalnymi zamówieniami oraz potrzebami. 

 

W imieniu całej Firmy Tanio dla Domu pragnę podziękować za zaufanie do naszego zespołu oraz 

zapraszam do współpracy z naszą dynamicznie rozwijającą się Firmą. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

Zespół Tanio dla Domu 


