
Керамични урни за кремация 



Вечност чрез изкуство

Идеята, заложена в самия генезис на проекта Пулвис, е да 

създадем урни, които предполагат усещане за изкуство, 

отношение и почит. Постигаме това винаги с устрем към 

необикновеното и с безкомпромисно внимание към всеки 

детайл, защото вярваме, че изкуството е най-добрият начин 

да запазим жива паметта на нашите близки. 

С фокус върху мотива за изкуството като част от живота и 

смъртта, както и с богато символично съдържание, нашите 

продукти са изцяло ръчно изработени от професионалисти с 

дългогодишен опит в работата с керамика.  

Освен с великолепна визия, урните се отличават и с 

изключителна устойчивост, постигната чрез изпичането им 

на температура от над 1200°C. Всяка серия се предлага в два 

размера, подходящи както за съхранение у дома или в урнова 

ниша, така и за извършване на погребални церемонии.  





Керамична урна „Светлина“ 

"Светлина" е истински шедьовър в керамиката. Урната
придава усещане за спокойствие, уют и топлина, 
запазвайки спомените за любимия човек завинаги. 
Отражението на светлината от свещ във вътрешната 
страна на изделието, показва истинската красота на този 
ръчно изработен мемориал. Прахта се съхранява в стените 
на урната, позволявайки декорация с цветя или свещ. 

„Светлина“
290 лв.

„Светлина“
малка урна

83 лв.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.

Цени в български лева за брой с ДДС.



Керамична урна „Пазител“ 

С деликатни линии и изчистен дизайн, керамичната урна 
"Пазител" е подходяща за всеки интериор. Често 
асоцииран с ангели пазители, този мемориал е достоен за 
съхранение на прахта на любимия човек. Моделът 
"Пазител" се предлага в девет цветови вариации.

„Пазител“
270 лв.

„Пазител“
малка урна

83 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Керамична урна „Христос“ 

Дизайнът на тази скулптура-урна е изцяло вдъхновен от 
християнската идея ,че всяка душа би намерила упование в 
тялото Христово. Тя символизира себеотрицание и 
смирение, които душата намира при единение с божието 
начало. Урната се предлага в осем цветови вариации. 

„Христос“
270 лв.

„Христос“
малка урна

83 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Керамична урна „Богородица“ 

Тази изящна скулптура на Божията майка изразява 
отдаването на чистата християнска любов и състрадание 
като създава усещането  за непорочна святост. Урната се 
предлага в осем цветови вариации. 

„Богородица“
270 лв.

„Богородица“
малка урна

83 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Керамична урна „Преход“ 

Със своя съвременен дизайн и изящни линии  урната 
„Преход“ символизира естествения преход между два 
свята. Топлата светлина от пламъка на свещта се отразява
ефирно върху плавните форми на урната, което естествено 
подчертава нейната красота. 

„Преход“
253 лв.

„Преход“
малка урна

83 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Керамична урна „Крила“ 

С дълбока символика и внимание към детайла, урната 
„Крила” внушава усещането за свята закрила и божествен 
покой. Крилата са символ на лекота, духовност и стремеж 
към възвишение. Прегръдката на крилата напомнят за 
безрезервна любов, а нежните линии и съвременния 
дизайн са присъщи за обект на изкуството.

„Крила“
253 лв.

„Крила“
малка урна

83 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Керамична урна „Камък“ 

Моделът „Камък” е проектиран и изработен с максимално 
изчистени линии, символизиращи съзидание, хармония и 
баланс. Минималистичният дизайн и многообразието от 
цветове провокира многобройни асоциации, което прави 
урната подходящ акцент за всеки модерен интериор.

„Камък“
236 лв.

„Камък“
малка урна

78 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в три размера –
голяма, малка и мини урна. Малката урна 
често се използва в случаи, когато се вземе 
решение прахта да бъде разделена между 
роднини и близки на починалия или 
когато част от прахта се запази след 
церемонията.



Керамична урна „Резонанс“ 

Абстрактната скулптура „Резонанс” е вдъхновена от 
идеята за трансформация, баланс и спокойствие. 
Нежната вибрация върху водна повърхност 
символизира живота, намерил място във вечността. 
Урната се предлага в дванадесет цветови вариации.

„Резонанс“
236 лв.

„Резонанс“
малка урна

78 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.

Моделът се предлага в два размера –
голяма и малка урна. Малката урна често се 
използва в случаи, когато се вземе решение 
прахта да бъде разделена между роднини и 
близки на починалия или когато част от 
прахта се запази след церемонията.



Точени урни Пулвис 

Точените урни на Пулвис са изцяло ръчно изработени на точарско 
колело от висококачествена глина.

Със своята традиционна визия, този тип урни са подходящи както за 
урнова ниша, така и за полагане в земята. 

„Природа“
163 лв.

„Тера“

163 лв.

„Еон“
153 лв.

„Наследство“

153 лв.

„Връх“
153 лв.

„Памет“
140 лв.

„Почит“
140 лв.

Цени в български лева за брой с ДДС.





„Светлина“
Кат. № : LI-L-01

цвят: Бял 
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-02

цвят: Транспарент
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-05

цвят: Оксидно зелено
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-09

цвят: Кобалтов металик
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-12

цвят: Тъмен пясък
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-18

цвят: Бежово сив
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-21

цвят: Червен
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-L-36

цвят: Лампено черно
28.5х19.5х23 см

3.3 кг
3.9 литра

Цена: 290 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-01

цвят: Бял
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-02

цвят: Транспарент
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-05

цвят: Оксидно зелено
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-09

цвят: Кобалтов металик
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-12

цвят: Тъмен пясък
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-18

цвят: Бежово сив
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-21

цвят: Червен
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Светлина“
Кат. № : LI-S-36

цвят: Лампено черно
20.5х11х14 см

0.75 кг
0.65 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-01

цвят: Бял
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-18

цвят: Бежово сив
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-24

цвят: Бежово сив меланж
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-22

цвят: Кракле
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-03

цвят: Гълъбов меланж
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-16

цвят: Пясък светъл меланж
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-11

цвят: Маслено зелено меланж
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-02

цвят: Транспарент
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-L-36

цвят: Лампено черно
38х26х21 см

2.6 кг
3.2 литра

Цена: 270 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-01

цвят: Бял
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-02

цвят: Транспарент
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-03

цвят: Гълъбов меланж
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-11

цвят: Маслено зелен меланж
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-16

цвят: Пясък светъл меланж
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-18

цвят: Бежово сив
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-24

цвят: Бежово сив меланж
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Пазител“
Кат. № : GU-S-36

цвят: Лампено черно
17х11х11 см

0.55 кг
0.3 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-01

цвят: Бял 
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-02

цвят: Транспарент
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-05

цвят: Зелено - оксидно
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-09

Цвят: Кобалт Металик
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра



„Христос“
Кат. № : CH-L-10

цвят: Маслено зелено 
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-13

цвят: Черен Гланц 
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-15

цвят: Пясък светъл 
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. №: CH-L-22

цвят: Кракле
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“
Кат. № : CH-L-23

цвят: неглазирана 
27х25х21.5 см

2.55 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-01

цвят: Бял 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-02

цвят: Транспарент
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-05

цвят: Зелено - оксидно
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-09

цвят: Кобалт Металик 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-10

цвят: Маслено зелено 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-13

цвят: Черен Гланц 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-15

цвят: Пясък светъл 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-22

цвят: Кракле
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Христос“ (малка урна) 
Кат. № : CH-S-23

цвят: неглазирана 
9х12.5х12.5 см

0.65 кг
0.4 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-01

цвят: Бял 
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-02

цвят: Транспарент
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-5

цвят: Зелено оксидно
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-09

цвят: Кобалт Металик 
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-10

цвят: Маслено зелено 
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-13

цвят: Черен Гланц
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-15

цвят: Пясък светъл 
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-22

цвят: Кракле
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“
Кат. № : HM-L-23

цвят: неглазирана 
26х25х20 см

2.75 кг
5.1 литра

Цена: 270 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-01

цвят: Бял 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-02

цвят: Транспарент
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-05

цвят: Зелено оксидно
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-09

цвят: Кобалт Металик 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-10

цвят: Маслено зелено 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-13

цвят: Черен Гланц 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-15

цвят: Пясък светъл 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-22

цвят: Кракле
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Богородица“ (малка урна) 
Кат. № : HM-S-23

цвят: неглазирана 
10.5х13х12.5 см

0.65 кг
0.48 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-01

цвят: Бял 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-02

цвят: Транспарент
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-05

цвят: Кобалт Металик 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-07

цвят: Черен Мат 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-08

цвят: Черен меланж 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-11

цвят: Маслено зелено меланж 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-13

цвят: Черен Гланц 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-16

цвят: Пясък светъл меланж 
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“
Кат. № : WI-L-22

цвят: Кракле
29.5х17х17 см

1.85 кг
3.1 литра

Цена: 253 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-01

цвят: Бял 
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-22

цвят: Кракле
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-11

цвят: Маслено зелено меланж 
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-16

цвят: Пясък светъл меланж 
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-23

цвят: Бисквит
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-09

цвят: Кобалт Металик 
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-07

цвят: Черен Мат 
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-08

цвят: Черен меланж
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Крила“ (малка урна) 
Кат. № : WI-S-02

цвят: Транспарент
19х5.5х9.5 см

0.4 кг
0.22 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-01

цвят: Бял 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-02

цвят: Транспарент
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-18

цвят: Бежов сив 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-12

цвят: Пясък тъмен 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-10

цвят: Маслено зелено 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-13

цвят: Черен Гланц 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-21

цвят: Червено 
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“
Кат. № : PA-L-22

цвят: Кракле
29.5х22х14.5 см

1.95 кг
3.2 литра

Цена: 253 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-01

цвят: Бял 
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-21

цвят: Червено 
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-13

цвят: Черен Гланц 
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-10

цвят: Маслено зелено 
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-12

цвят: Пясък тъмен 
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-18
цвят: Бежов сив 

11х17х8.5 см
0.7 кг

0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-02

цвят: Транспарент
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Преход“ (малка урна) 
Кат. № : PA-S-22

цвят: Кракле
11х17х8.5 см

0.7 кг
0.45 литра

Цена: 83 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-01

цвят: Бял 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-10

цвят: Маслено зелено 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-13

цвят: Черен Гланц 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-11

цвят: Маслено зелено меланж 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-05

цвят: Зелено - оксидно
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-04

цвят: Кобалт светъл 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-15

цвят: Пясък светъл 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-02А

цвят: Транспарент Син камък 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-02

цвят: Транспарент Черен камък 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-21
цвят: Червено 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-09

цвят: Кобалт Металик 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“
Кат. № : ST-L-11

цвят: Маслено зелено меланж 
19.5х27х22 см

1.75 кг
3.1 литра

Цена: 236 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-01

цвят: Бял 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-09

цвят: Кобалт Металик 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-05

цвят: Зелено - оксидно
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-13

цвят: Черен Гланц 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-11

цвят: Маслено зелено меланж 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-04

цвят: Кобалт светъл 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-10

цвят: Маслено зелено 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-06

цвят: Зелено оксидно меланж 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-21

цвят: Червено 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-15

цвят: Пясък светъл 
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-02

цвят: Транспарент
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Камък“ (малка урна) 
Кат. № : ST-S-07

цвят: Черен Мат
6х12.5х8.5 см

0.25 кг
0.25 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-02

цвят: Транспарент
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-09

цвят: Кобалт Металик
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-14

цвят: Черен гланц меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-05

цвят: Зелено – оксидно
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-08

цвят: Черен меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-17

цвят: Кафяв меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-19

цвят: Бежов
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-18

цвят: Бежово сив
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-11

цвят: Маслено зелено меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-20

цвят: Бежов меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-03

цвят: Гълъбов меланж
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-L-22

цвят: Кракле
13х26х20.5 см

1.55 кг
2.8 литра

Цена: 236 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-02

цвят: Транспарент
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-11

цвят: Маслено зелено меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-22

цвят: Кракле
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-20

цвят: Бежов меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-03

цвят: Гълъбов меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-19

цвят: Бежов
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-17

цвят: Кафяв меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-08

цвят: Черен меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-14

цвят: Черен гланц меланж
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-05

цвят: Зелено - оксидно
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-09

цвят: Кобалт Металик
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Резонанс“
Кат. № : RE-S-18

цвят: Бежово сив
7х14х10.5 см

0.4 кг
0.37 литра

Цена: 78 лв. 



„Природа“
Кат. № : NA-T-33

цвят: Манганово черно

Цена: 163 лв. 



„Тера“
Кат. № : TE-T-25

цвят: Теракота кафява

Цена: 163 лв. 



„Тера“
Кат. № : TE-T-26

цвят: Теракота черен мат

Цена: 163 лв. 



„Еон“
Кат. № : EO-T-31

цвят: Медно зелено

Цена: 153 лв. 



„Еон“
Кат. № : EO-T-32

цвят: Кехлибарено зелено

Цена: 153 лв. 



„Еон“
Кат. № : EO-T-34

цвят: Кафяв манган

Цена: 153 лв. 



„Еон“
Кат. № : EO-T-35

цвят: Кобалтово червено

Цена: 153 лв. 



„Наследство“
Кат. № : LE-T-31

цвят: Медно зелен

Цена: 153 лв. 



„Наследство“
Кат. № : LE-T-34

цвят: Кафяв манган

Цена: 153 лв. 



„Връх“
Кат. № : SU-T-26

цвят: Теракота черен мат

Цена: 153 лв. 



„Връх“
Кат. № : SU-T-27

цвят: Теракота черен гланц

Цена: 153 лв. 



„Памет“
Кат. № : ME-T-28 

цвят: Синя

Цена: 140 лв. 



„Памет“
Кат. № : ME-T-29 

цвят: Зелена

Цена: 140 лв. 



„Почит“
Кат. №: HO-T-30

цвят: Ръждиво кафяво

Цена: 140 лв. 



„Почит“
Кат. №: HO-T-35 

цвят: Червен кобалт

Цена: 140 лв. 




