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Sezon 2017/2018

ceny loco Zielonka EXW

Nasze choinki od 120cm pakowane są w mocne i eleganckie kartony.

kwota netto Rabat*
05-220 Zielonka 2500-PLN/620-EUR 3%
ul. Ogrodowa 16 5000-PLN/1240-EUR 5%
Tel. +48 (22) 781 91 63 7500-PLN/1860-EUR 7%

10000-PLN/2480-EUR 10%

cennik ważny od 20 października 2017

          Cennik choinek, girland oraz       
pozostałej produkcji świątecznej.

Firma Paradowskich jest producentem doskonałej jakości choinek sztucznych, które 
nie znajdują dla siebie konkurencji zarówno w Polsce jak i za granicą. 

Z równą troską o piękny i estetyczny wygląd przygotowaliśmy dla Państwa girlandy 
oraz krance adwentowe. W naszej ofercie znajdują się również bombki, oświetlenie 
choinek w nowoczesnej technologii LED, ozdoby bożonarodzeniowe i zimowe oraz 
wszystko dzięki czemu sezon  świąteczno - zimowy nabierze swoistego charakteru i 

piękna.

Firma Paradowskich   

e:mail: parad@wa.onet.pl
www.firmaparadowskich.pl * nie dotyczy girland, choinek poniżej 

120cm, oraz choinek śnieżonych. 

mailto:parad@wa.onet.pl
http://www.firmaparadowskich.pl/
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CHOINKI DUŻE

symbol wysokość cena brutto
EXL150 150cm       320,00 zł 
EXL180 180cm       495,00 zł 
EXL220 220cm       650,00 zł 
EXL250 250cm       840,00 zł 

EXL300 300cm

symbol wysokość cena brutto
SOS120 120cm       127,00 zł 
SOS150 150cm       161,00 zł 
SOS180 180cm       235,00 zł 
SOS220 220cm       310,00 zł 
SOS250 250cm       360,00 zł 

ŚWIERK EKSKLUZYWNY: choinki 
wykonane z siedmiu rodzajów gałązek PP 
i PCV, doskonale ze sobą 
harmonizujących, tworzących bardzo 
gęstą i naturalną w wyglądzie całość. 
Choinki Świerk Ekskluzywny są obecnie 
najelegantszymi i najbardziej naturalnie 
wyglądającymi choinkami na rynku. 
Królowa choinek! Wszystkie rozmiary 
posiadają w komplecie metalowy stojak.

 1 360,00 zł 

SOSNA AMERICA: choinki naprawdę w 
stylu amerykańskim, tak gęste, że ciężko 
znaleźć miejsce na bombki. Wykonana z 
gałązek, z potrójnej, bardzo miłej w dotyku 
folii z dodatkowym brązowym paskiem. 
Szerokość gałązki ok. 8cm. Dodatkowo 
każda gałązka ma wymodelowane 
zwężenie czubka. Choinka bardzo 
efektowna i mocno widoczna. Choinki 
220cm i 250cm posiadają metalowy 
stojak.
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symbol wysokość cena brutto
SIT120 120cm       123,00 zł 
SIT150 150cm       153,00 zł 
SIT180 180cm       220,00 zł 
SIT220 220cm       282,00 zł 
SIT250 250cm       325,00 zł 

symbol wysokość cena brutto
SOM120 120cm       103,00 zł 
SOM150 150cm       130,00 zł 
SOM180 180cm       196,00 zł 
SOM220 220cm       255,00 zł 
SOM250 250cm       292,00 zł 

ŚWIERK ITALIANO – gustowny, 
elegancki, spokojny ale przyciąga oko 
jak  włoska moda. Choinka ta wyróżnia 
się kolorem: jednolita, spokojna zieleń, 
lekko matowa sprawia wrażenie bardzo 
naturalnej, spokojnej, miłej elegancji.
Dodatkową cechą wyróżniającą jest 
zastosowanie naprzemiennie w każdej 
koronie gałęzi o różnej długości. Choinki 
wykonane z pojedynczej grubej igły z 
dodatkowym paskiem brązu imitującym 
gałąź. Gruba, prawie okrągła igła 
doskonale imituje prawdziwą. Koniec 
każdej gałązki posiada eleganckie, 
spiczaste wykończenie. Efekt całości jest 
niesamowity. 
Wszystkie choinki posiadają metalowy 
stojak.

SOSNA MIX Choinka wykonana z 
pojedynczej grubej igły. Na drzewku 
występują dwa rodzaje gałązek z 
delikatnym paskiem brązu. Gałązki w 
dwóch różnych grubościach z niezwykle 
naturalnym zakończeniem – bardzo 
kusząca choinka - taka trochę 
„wstrząśnięta, nie mieszana”. Choinki 
220cm i 250cm posiadają metalowy 
stojak.
                  Nowość 2017!!!
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symbol wysokość cena brutto
SN100 100cm         62,00 zł 
SN120 120cm       103,00 zł 
SN150 150cm       129,00 zł 
SN180 180cm       188,00 zł 
SN220 220cm       248,00 zł 
SN250 250cm       288,00 zł 

.

symbol wysokość cena brutto
ESN120 120cm         82,00 zł 
ESN150 150cm       105,00 zł 
ESN180 180cm       154,00 zł 
ESN220 220cm       191,00 zł 
ESN250 250cm       225,00 zł 

ŚWIERK SUPER NATURAL: choinki 
wykonane z wąskich, mocno spiczastych 
gałązek, doskonale imitujących prawdziwy 
świerk. Dzięki zwiększonej liczbie koron i 
bardzo dużej ilości gałązek, choinki te są 
bardzo gęste. Choinki 220cm i 250cm 
posiadają metalowy stojak.

ŚWIERK SUPER NATURAL ECO: choinki 
wykonane z bardzo wąskich mocno 
spiczastych gałązek, z pojedynczej igły, o 
zmiennie stopniowanych koronach. 
Bardzo realistyczny, elegancki wygląd 
prawdziwego świerka w przystępnej cenie
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symbol wysokość cena brutto
JOL120 120cm         66,00 zł 
JOL150 150cm         82,00 zł 
JOL180 180cm       108,00 zł 
JOL220 220cm       135,00 zł 
JOL250 250cm       158,00 zł 

symbol wysokość cena brutto
SLK180 180cm       145,00 zł 
SLK220 220cm       180,00 zł 

JODŁA LEŚNA: Choinki wykonane z 
podwójnej folii i brązowego paska 
zagęszczającego. Szerokość gałązki ok 
6cm Koniec każdej gałązki wycięty w 
formie półokrągłego szpica.

ŚWIERK KOLUMNOWY: choinki 
wykonane z wąskich spiczastych gałązek 
typu Świerk Super Natural. Choinki te są 
zwężone i smukłe. Są doskonałe do 
zastosowania jeżeli nie chcemy zająć 
dużo miejsca dekoracją. 
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symbol wysokość cena brutto
PIR180 180cm       190,00 zł 

symbol wysokość cena brutto
NJB080 80cm         40,00 zł 
NJB120 120cm         86,00 zł 
NJB150 150cm       107,00 zł 
NJB180 180cm       159,00 zł 
NJB220 220cm       203,00 zł 
NJB250 250cm       235,00 zł 

PIRAMIDA: choinka w kształcie piramidy 
o podstawie kwadratowej oplecionej 
igliwiem. Prosty, geometryczny kształt 
pasuje do niestandardowych, 
nowoczesnych dekoracji.

NOWA JODŁA  BIAŁA  choinki całe 
wykonane z białej folii w jednolitym biały 
kolorze, w białym stojaku. Koniec każdej 
gałązki wycięty jest w formie szpica 
półokrągło. To dodatkowe wykończenie 
czyni choinkę jeszcze bardziej elegancką.
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symbol wysokość cena brutto
SNG300 300cm       610,00 zł 
SNG350 350cm       870,00 zł 
SNG400 400cm

symbol wysokość cena brutto
SPK120 120cm        111,00 zł 
SPK150 150cm       141,00 zł 
SPK180 180cm       207,00 zł 
SPK220 220cm       270,00 zł 
SPK250 250cm       310,00 zł 

ŚWIERK SUPER NATURAL GIGANT
Choinki wykonane z wysokiej jakości 
gałązek typu Super Natural, które są 
wąskie, mają bardzo dużą ilość igiełek i 
wykonane są z trzech rodzajów foli. 
Choinka dzięki swojemu unikalnemu 
kształtowi wygląda wyjątkowo naturalnie, 
gęsto i przepięknie wśród innych choinek 
sztucznych. Bardzo korzystna cena do 
wysokości. Jest odporna na zagniecenia i 
warunki atmosferyczne. Kształt choinki 
można modelować indywidualnie. Choinka 
składa się z 3 części, dołączony jest 
metalowy stojak.

 1 280,00 zł 

ŚWIERK POLSKI KŁUJĄCY Choinki 
wykonane z pojedynczej grubej igły, z 
dodatkowym paskiem brązu imitującym 
gałąź. Dzięki zastosowaniu grubej 
pojedynczej folii igły tej choinki doskonale 
imitują prawdziwe. Są prawie okrągłe, 
jednakowo grube jak i szerokie. Całości 
efektu dopełnia eleganckie spiczaste 
wykończenie gałązki. Ciemniejszy odcien 
zieleni nadaje wyjątkowej elegancji i 
powagi. choinki 220cm i 250cm posiadają 
metalowy stojak.                                          
           DO WYCZERPANIA ZAPASÓW     
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CHOINKI MAŁE

symbol wysokość cena brutto
SND60 60cm 17,00 zł
SND90 90cm 39,00 zł
SND120 120cm 49,00 zł
SND140 140cm 58,00 zł
SND180 180cm 126,00 zł

symbol wysokość cena brutto
OSN45 45cm         13,00 zł 
OSN55 55cm         19,00 zł 
OSN65 65cm         29,00 zł 
OSN85 85cm         41,00 zł 

CHOINKA - DRZEWKO wykonana z gałązek typu ŚWIERK SUPER NATURAL 
skierowanych do dołu. Gałązki zamocowane są na naturalnym patyku. Bardzo 
widoczny pień między dolną koroną, a doniczką daje wygląd prawdziwego drzewka. 
Choinki osadzone są w obciążonej doniczce, zawiniętej w naturalną jutę. Znakomicie 
nadają się do dekoracji na zewnątrz.

ŚWIERK GÓRSKI Choinki wykonane z gałązek typu ŚWIERK SUPER NATURAL 
skierowanych do dołu. Mocno zwiększona ilość koron i gałązek powoduje że są 
bardzo gęste i zapewnia im oryginalny wygląd.
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symbol wysokość cena brutto
S45 45cm 5,50 zł
S55 55cm 7,50 zł
S65 65cm 11,00 zł
S75 75cm 15,00 zł
S85 85cm 19,50 zł

S100 100cm 26,00 zł

symbol wysokość cena brutto
SN45 45cm         10,00 zł 
SN55 55cm         14,00 zł 
SN65 65cm         19,00 zł 

Choinki typu STANDARD wykonane z potrójnych igieł o zróżnicowanych odcieniach 
tworzących efekt naturalnej, spokojnej zieleni. Równomierne rozłożenie koron i 
gałązek ułatwia ich dekorowanie.

ŚWIERK SUPER NATURAL Mocno spiczaste, wąskie gałązki doskonale imitują 
prawdziwy świerk. Dzięki zwiększonej ilości koron i dużej ilości gałązek są bardzo 
gęste.
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GIRLANDY

GC250 17,00 zł

GS300 27,00 zł

GG300 38,00 zł

G2130 64,00 zł

GNJLUX300 63,00 zł

girlanda podstawowa: długość 250cm, szerokość ok.20cm, ilość gałązek 75.

girlanda standard: długość 300cm, szerokość 20-25cm, ilość gałązek 160

girlanda gęsta; długość 300cm, szerokość ok.25-30cm, ilość gałązek 240.

girlanda super gęsta długość 300cm, szerokość 30-35cm, ilość gałązek 330 

girlanda nowa jodła lux dł 300cm, szer 25 -30cm, ilość gałązek 240, ekstra ilość 
igieł na gałązkach, wykonana na cynkowanym drucie
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GR150 38,00 zł

GR250 55,00 zł

GSN251 63,00 zł

GSN301 85,00 zł

girlanda rogal mały: długość 150cm, w kształcie rogala, szersza w środkowej części 
( ok.40cm), zwężająca się w obie strony na ok.25cm. Wykonana z 162 gałązek o 
zróżnicowanej długości

girlanda rogal: długość 250cm, w kształcie rogala, szersza w środkowej części 
( ok.45cm), zwężająca się w obie strony na ok.25cm. Wykonana z 260 gałązek o 
zróżnicowanej długości

girlanda super natural: długość 250cm, szerokość 15-20cm ilości gałązek 240. 
wykonana z dużej ilośći mocno spiczastych gałązek doskonale imituje girlandę 
naturalną .

girlanda super natural: długość 300cm, szerokość 20-25cm ilości gałązek 300. 
wykonana z dużej ilośći mocno spiczastych gałązek doskonale imituje girlandę 
naturalną .
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GNJBLUX300 78,00 zł

GSNR250 105,00 zł

KS90 26,00 zł

girlanda nowa jodła biała LUX dł 300cm, szer 25 – 30cm, ilość gałązek 240, ekstra 
ilość igieł na gałązkach, wykonana na cynkowanym drucie

girlanda super natura rogal: długość 250cm, w kształcie rogala, szersza w 
środkowej części (ok 45cm), zwężająca się w obie strony na ok. 15cm ilość 
gałązek:330 . wykonana z dużej ilości mocno spiczastych gałązek doskonale imituje 
girlandę naturalną .

stroik - księżyc SN: przepiękna girlanda wykonana z gałazek typu SN na sztywnym 
stelażu w kształcie łuku z lekko wygiętymi końcami do dołu. Długość 90cm, szerokość 
30cm Doskonała do zawieszenia nad kominkiem lub nad drzwiami. Sztywny stelaż 
ułatwia montaż dekoracji.
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ZL520P 14,00 zł

LS430 3,30 zł

girlanda-łańcuch wykonana z żyłki 
puchatej, długość 520cm, szerokość 

10cm, doskonała do owijania słupów, oraz 
tworzenia fantazyjnych dekoracji

girlanda-łańcuch wykonana z igliwia 
standardowego o długości 430cm
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WIANKI ADWENTOWE – KRANCE SZTUCZNE

symbol wysokość cena brutto
KSN20 33cm         20,00 zł 
KSN25 40cm         25,00 zł 
KSN30 48cm         35,00 zł 
KSN40 55cm         47,00 zł 
KSN50 65cm         59,00 zł 

Wianek adwentowy- kranc wykonany  jest z gałązek typ SN na osłoniętym wianku 
słomianym. Charakteryzuje się bardzo eleganckim wyglądem, doskonale imituje 
wianek z naturalnego igliwia. Solidna podstawa słomiana zapewnia stabilność i 
umożliwia mocowanie ozdób za pomocą haftek, wbijanie podstawek pod świece, czy 
też podwieszanie pod sufitem. Wianki o mniejszych (20, 25, 30cm) rozmiarach są 
piękną dekoracją na świąteczne stoły, wystawy. Można też je wieszać na drzwiach. 
Większe wianki (40,50cm) doskonale się sprawdzają dodatkowo jako elementy 
dekoracji wiszących zarówno w środku jak i na zewnątrz. 
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