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název produktu kategorie produktu jednotka MOC 

zástěra dítě bagy v kuchyni kus 249 Kč 

chlebovka bagy v kuchyni kus 349 Kč 

rohlíkovka  bagy v kuchyni kus 189 Kč 

běhoun bagy v kuchyni kus 319 Kč 

prostírky bagy v kuchyni kus 159 Kč 

ubrousky bagy v kuchyni kus 99 Kč 

set na stůl - 4KS PROSTÍRÁNÍ, 1KS KOŠ, 4KS UBROUSKY, 1KS BĚHOUN bagy v kuchyni sada 1 659 Kč 

látkový koš na stůl velký bagy v kuchyni kus 449 Kč 

látkový koš na stůl malý  bagy v kuchyni kus 369 Kč 

ubrousky pro děti bagy v kuchyni kus 99 Kč 

sada sáčků na bylinky 4 kusy vel M bagy v kuchyni sada 476 Kč 

sáček na bylinky len M bagy v kuchyni kus 129 Kč 

zástěra dospělý bagy v kuchyni kus 369 Kč 

chňapka bagy v kuchyni kus 229 Kč 

vínovka bagy v kuchyni kus 229 Kč 

homeopenálek na 20 tub bagy pro zdraví kus 479 Kč 

homeopenálek na 40 tub bagy pro zdraví kus 499 Kč 

obal na knihu A5 bagy pro volný čas kus 279 Kč 

obal na knihu A4 bagy pro volný čas kus 379 Kč 

obal na průkazku A6 (modrá a červená) bagy pro volný čas kus 189 Kč 

taštička na zip bagy pro volný čas kus 219 Kč 

origami taška jednovrstvá bagy pro volný čas kus 199 Kč 

origami taška oboustranná bagy pro volný čas kus 369 Kč 

kapsa na tabák bagy pro volný čas kus 269 Kč 

adventní kalendář bílý bez potisku bagy pro vánoce kus 1 089 Kč 

adventní kalendář bílý s potiskem bagy pro vánoce kus 1 499 Kč 

adventní kalendář lněný bez potisku bagy pro vánoce kus 1 699 Kč 

adventní kalendář lněný s potiskem bagy pro vánoce kus 1 999 Kč 

furošiki  bagy pro vánoce kus 219 Kč 

sada kabelek máma dcera 1 + 1 bagy pro módu sada 959 Kč 

kabelka máma bagy pro módu kus 519 Kč 
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kabelka dcera bagy pro módu kus 479 Kč 

plachtová kabelka bagy pro módu kus 799 Kč 

pytlík na bačkůrky bagy pro děti kus 119 Kč 

girlanda pro děti 1,5 m bagy pro děti kus 639 Kč 

sada recyutěrek 5ks bagy bez odpadu sada 489 Kč 

síťka S bagy bez odpadu kus 89 Kč 

síťka M bagy bez odpadu kus 95 Kč 

síťka L bagy bez odpadu kus 102 Kč 

síťka XL bagy bez odpadu kus 105 Kč 

pytel na tříděný odpad 35 litrů bagy bez odpadu kus 319 Kč 

pytel na tříděný odpad 60 litrů bagy bez odpadu kus 349 Kč 

sada pytlů 3 ks a 35 litrů bagy bez odpadu sada 927 Kč 

sada pytlů 3 ks a 60 litrů bagy bez odpadu sada 1 027 Kč 

látková nákupní taška bagy bez odpadu kus 249 Kč 

sada sítěk 4 ks + obal bagy bez odpadu sada 389 Kč 

recyutěrka bagy bez odpadu kus 99 Kč 

individuální práce na zakázku bagy - služba hodina 300 Kč 

 
 
OBCHODNÍ PODMÍNKY 
 

• Ceny jsou konečné, bagydesign není plátce DPH  

• Cenová nabídka platí od 1.1.2019 do 31.12.2019 

• Poštovné dle tarifu České pošty 

• Při objednávce nad 1 000 Kč je vyžadována záloha ve výši 50% předem 

 
KONTAKT 
 

Jan Kubeš, DiS. 

Obchodní zástupce 

Telefon: +420 733 360 292 

Email: bagydesign@gmail.com 

BAGYDESIGN, IČ 05539251, Nádražní 307/15, 284 01 Kutná Hora Hlouška  

www.bagydesign.cz;  https://www.facebook.com/Bagydesign 
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