Přinášíme Vám nabídku originálně zdobených svící, které vznikají prací zaměstnanců se zdravotním postižením v sociální firmě REPARTO Zábřeh s.r.o. Ta je nástupnickou organizací úseku chráněných dílen a
pracovišť Charity Zábřeh.

Nabízíme Vám paškály :
různých velikostí (0,5 – 1,25m) a váhy (1,5 – 8 kg)
z včelího vosku; součástí dodávky jsou i kadidlová zrna
ručně zdobené metodou vrstvení plátového vosku –motiv
plasticky vystupuje na povrch
různých motivů – dle nabídky (20 vzorů) nebo dle Vašeho
přání, zadání - „šité přímo na míru“
velké do kostelů a kaplí a malé pro rodiny, jednotlivce
certifikované regionální chráněnou značkou
„Jeseníky—originální produkt“

Proč paškál právě z Palonína?
každý dodaný kus je ručně vyrobený nezaměnitelný originál – svíce nepolepujeme, neodléváme
všechny svíce vznikají prací lidí se zdravotním znevýhodněním
každý paškál má svoji „přidanou hodnotu“ – modlitby
zaměstnanců a dobrovolníků Charity Zábřeh za farnosti,
ve kterých po velikonoční dobu svítí paškál z Palonína
kvalita ověřená více jak 10-letou zkušeností
pokud paškál nedohoří a budete jej chtít využít i v roce
dalším, dodáme sadu pro jeho další použití (letopočet,
kadidlová zrna)
Širokou nabídku paškálů naleznete
a můžete přímo nakoupit v elektronickém obchodě:

www.charitazabreh.com/eshop/
Další sortiment pro kostely, kaple
a k církevním příležitostem:
holé a zdobené oltářní svíce, obětinky
svíce křestní, svatební, k biřmování, smuteční

Může Vás zajímat:
každoročně vyrobíme více jak
500 ks paškálů pro farnosti
Čech, Moravy a Slovenska
naše paškály hoří ve 200 farnostech České republiky
největším zahraničním odběratelem je Slovensko –
dodáváme do 20 farností
nejvíce paškálů odebírají farnosti Papradno a Trenčianske
Teplice na Slovensku – dohromady nakoupí kolem 100 kusů (což je 1/5 celé výroby)
paškál pro papeže – byl prestižním a nejsložitějším dílem
roku 2009. Charita Česká republika jej věnovala papeži
Benediktu XVI. při jeho podzimní návštěvě ČR.
největší paškál z naší dílny
váží 25 kg, průměr má 14 cm
a výšku 170 cm. Každoročně
jej zdobíme pro Armádu ČR.
Vojenská delegace s ním v
květnu vyráží na tradiční pouť
do Lurd.
v zahraničí hořely naše paškály například ve Francii
(Montrejeau), Anglii
(Londýn), Polsku (Krakov),
Rakousku (Klaffer), Izrael
(Jeruzalém – Boží hrob)

Více informací podá a objednávky přijímá:
Mgr. Marcela Klimková: 736 509 432
email: info@reparto.cz
Koupí svící oceňujete práci zdravotně znevýhodněných lidí a nám jako
sociální firmě umožňujete pomáhat jim - mít práci a být pro své okolí
užitečnými je pro ně velmi důležité.
Děkujeme!

www.reparto.cz

