
10101 Ornat z satyny jedwabnej

   - kształt F lub R 3300 zł

   - kształt B 3400 zł

10102 Ornat z jedwabnego adamaszku

   - kształt F lub R 2600 zł

   - kształt B 2650 zł

10102/G Ornat gotycki z jedwabnego adamaszku, podszywany

   - kształt G ze złotymi frędzlami 2500 zł

   - kształt G z chwostami 2700 zł

10121/D Ornat z adamaszku jedwabnego i aksamitu (kształt F, R lub B)

   - preteksty z aksamitu bawełnianego 2820 zł

   - preteksty z aksamitu jedwabnego 3140 zł

10121/S Ornat z satyny jedwabnej i aksamitu (kształt F, R lub B)

   - preteksty z aksamitu bawełnianego 3380 zł

   - preteksty z aksamitu jedwabnego 3750 zł

10123 Ornat z aksamitu i lampasu jedwabnego

   - kształt F lub R z aksamitu bawełnianego 4500 zł

   - kształt F lub R z aksamitu jedwabnego 5800 zł

10124 Ornat z adamaszku i lampasu jedwabnego (kształt F, R lub B)

   - preteksty: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" i damas "Grosbois" 3420 zł

   - preteksty: lampas "Amboise" lub "Saint-Cloud" 3780 zł

10125 Ornat z satyny i lampasu jedwabnego (kształt F lub R)

   - preteksty: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" i damas "Grosbois" 4000 zł

   - preteksty: lampas "Amboise" lub "Saint-Cloud" 4300 zł

10125/B To samo w kształcie "B" :

   - preteksty: lampas "Barbentane", "Duchesse", "Grand-Canal" i damas "Grosbois" 4600 zł

   - preteksty: lampas "Amboise" lub "Saint-Cloud" 4900 zł

10126 Ornat z lampasu jedwabnego (kształt F lub R)

   - "Amboise" 5000 zł

   - "Duchesse" 4000 zł

   - "Barbentane" lub "Grand-Canal" 4600 zł

   - "Saint-Cloud" 5500 zł

10126/B To samo w kształcie "B" :

   - "Amboise" 6200 zł

   - "Duchesse" 4500 zł

   - "Barbentane" lub "Grand-Canal" 5400 zł

   - "Saint-Cloud" 6900 zł

Cennik 2017
Nasza pracownia proponuje usługi na miarę. Poniższy cennik zawiera ceny produktów pokazanych na naszej

witrynie www.manufactura-solemnis.com. Możemy zmodyfikować tkaniny, galony, koronki,wykonać hafty, itd,
co może mieć wpływ na cenę wyrobów. W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

N.B. : Podane ceny są brutto, ważne do 31 grudnia 2017 na terenie Polski. Dostawa gratis jeśli zamówienie przekracza 2000 zł. W innych
przypadkach koszt wysyłki kurierskiej wynosi 20zl. Prosimy zapoznać się z naszymi zasadami sprzedaży na końcu tego cennika.

ORNATY (ze stułą, manipularzem, bursą i welonem do kielicha)
N.B. Podstawowe złote galony stosowane: nr 72; w przypadku innych prosimy o kontakt.



10127 Ornat złoty z adamaszku lub lampasu, preteksty z lampasu (kształt F lub R)

   - ornat ze złotego lampasu "duchesse" 4900 zł

   - ornat ze złotego adamaszku jedwabnego 5200 zł

10127/B To samo w kształcie "B" :

   - ornat ze złotego lampasu "duchesse" 5400 zł

   - ornat ze złotego adamaszku jedwabnego 5800 zł

10202 Kapa z adamaszku jedwabnego - bez stuły (kształt F lub R) 2600 zł

10302 Dalmatyka z adamaszku jedwabnego

   - kształt G 1700 zł

   - kształt R 1900 zł

dodatkowo manipularz: 300 zł / stuła diakońska: 460 zł

10321/D Dalmatyka z adamaszku jedwabnego i aksamitu (kształt R)

   - preteksty z aksamitu bawełnianego 2250 zł

   - preteksty z aksamitu jedwabnego 2800 zł

10321/S Dalmatyka z satyny jedwabnej i aksamitu (kształt R)

   - preteksty z aksamitu bawełnianego 3000 zł

   - preteksty z aksamitu jedwabnego 3500 zł

dodatkowo manipularz: 300 zł / stuła diakońska: 460 zł

10402 Welon z adamaszku jedwabnego, podszewka z dwoma kieszeniami 980 zł

10453 Welon do błogosławieństwa ręcznie haftowany złotą nicią, na satynie lub adamaszku 6000 zł

10471 Welon akolity, podszewka z dwoma kieszeniami

   - tafta jedwabna 520 zł

   - satyna jedwabna 750 zł

Dodatkowo za złote frędzle: + 120 zł

10572 Stuła dwustronna z jedwabnego adamaszku - złote frędzle, sznurek 2 chwosty

   - kształt "G" ze złotymi frędzlami 520 zł

   - forme "G" z chwostami 600 zł

   - kształty "B" i "R" bez galonu na brzegach 560 zł

   - kształty "F", "E" i "R" obszyte złotym galonem 780 zł

10871 Boursa do Komunii chorych - lampas bizantyjski (wiskoza), podsz.: tafta jedwabna 490 zł

Możemy zrealizować dalmatyki ze wszystkich materiałów używanych do naszych ornatów.

WELONY

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

Możemy zrealizować welony ze wszystkich materiałów używanych do naszych ornatów.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

STUŁY, MANIPULARZE, BURSY I WELONY DO KIELICHA

Możemy zrealizować stuły, manipularze, bursi i welony ze wszystkich materiałów używanych do naszych ornatów.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

INNE PARAMENTY
Możemy zrealizować antepedium, konopeum, sukno pogrzebowe, chorągwie, itd.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

DALMATYKI

KAPY

Możemy zrealizować kapy ze wszystkich materiałów używanych do naszych ornatów.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.



12101 Alba lniana

   - len cienki 100%, wyższa jakość 560 zł

   - len średni 100% (grubszy) 460 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 360 zł

12102 Alba lniana ze wstawką bawełnianą 5cm (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 590 zł

   - len średni 100% (grubszy) 490 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 400 zł

12103 Alba lniana ze wstawką ręcznie wykonaną 10cm (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 1800 zł

   - len średni 100% (grubszy) 1690 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 1600 zł

Można doszyć tą samą koronkę również na rękawach - koszt dodatkowy: + 400 zł

12104 Alba lniana z koronką na tiulu - bawełna/wiskoza (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 1100 zł

   - len średni 100% (grubszy) 1000 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 950 zł

Można doszyć tą samą koronkę również na rękawach - koszt dodatkowy: + 100 zł

12105 Alba lniana z koronką ręcznie wykonaną (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 4600 zł

   - len średni 100% (grubszy) 4450 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 4400 zł

12106 Alba lniana z koronką bawełnianą na tiulu (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 2400 zł

   - len średni 100% (grubszy) 2300 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 2250 zł

12201 Komża lniana lub bawełniana

   - len cienki 100%, wyższa jakość 460 zł

   - len średni 100% (grubszy) 370 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 320 zł

12202 Komża ze wstawką bawełnianą 5cm (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 490 zł

   - len średni 100% (grubszy) 400 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 360 zł

12203 Komża ze wstawką ręcznie wykonaną 10cm (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 1700 zł

   - len średni 100% (grubszy) 1630 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 1570 zł

Można doszyć tą samą koronkę również na rękawach - koszt dodatkowy: + 600 zł

12204 Komża z koronką na tiulu - bawełna/wiskoza (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 990 zł

   - len średni 100% (grubszy) 900 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 850 zł

Można doszyć tą samą koronkę również na rękawach - koszt dodatkowy: + 100 zł

12205 Komża z koronką ręcznie wykonaną (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 4600 zł

   - len średni 100% (grubszy) 4450 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 4300 zł

12206 Komża z koronką 3cm ręcznie wykonaną (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 1450 zł

   - len średni 100% (grubszy) 1380 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 1320 zł

ALBY (100% len, lub bawełna)

Możemy doszyć starą koronkę do naszych alb i komży ; prosimy o kontakt.

KOMŻE I STROJE MINISTRANCKIE
Uwaga: ceny za komże z krojem "F", "R" i "R3". W przypadku kroju "R2": dodatek za spinkę wynosi 65 zł.



12207 Komża z koronką bawełnianą 7cm (dół)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 460 zł

   - len średni 100% (grubszy) 370 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 320 zł

12208 Komża z koronką bawełnianą "Ihs" 20cm (dół i rękaw)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 1250 zł

   - len średni 100% (grubszy) 1150 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 1100 zł

12221 Komża z szerokimi rękawami

   - len cienki 100%, wyższa jakość 520 zł

   - len średni 100% (grubszy) 400 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 360 zł

12301 Sutanna ministrancka 250 zł

12311 Komża ministrancka bawełniana 320 zł

12312 Komża ministrancka bawełniana z koronką 4cm (dół i rękaw) 290 zł

12401 Humerał z białym krzyżykiem ręcznie wykonanym

   - len cienki 100%, wyższa jakość 100 zł

   - len średni 100% (grubszy) 90 zł

   - bawełna 100%, wyższa jakość 90 zł

12501 Cingulum kapłańskie bawełniane 90 zł

12601 Fartuch liturgiczny lniany. Biały krzyż ręcznie wykonany 90 zł

13101 Bielizna kielichowa lniana. Białe krzyże ręcznie wykonane (komplet)

   - len cienki 100%, wyższa jakość 180 zł

   - len średni 100% (grubszy) 160 zł

13102 Bielizna kielichowa lniana ręcznie haftowana (komplet) 1200 zł

13502 Palki lniane ręcznie haftowane 490 zł

80501 Kołnierzyki (3 szt.) do stuły lub ornatu z naturalnego lnu z koronką bawełnianą

   - len cienki 100%, wyższa jakość 70 zł

   - len średni 100% (grubszy) 60 zł

Stroje ministranckie : powyżej 10 sztuk prosimy o kontakt

BIELIZNA I OBRUSY

Obrusy : szyjemy obrusy ołtarzowe i inne na miarę, z koronką lub bez.

W celu uzyskania informacji prosimy o kontakt.

Zasady sprzedaży

Możemy doszyć starą koronkę do naszych alb i komży ; prosimy o kontakt.

1. Wprowadzenie 
Strona www.manufactura-solemnis.com jest własnością firmy Solemnis – Remigiusz Cyganek : ul. Widokowa 7, 43-400 Puńców, 
Polska , NIP: PL5482618616, REGON: 243346948 (dalej zwnanej „Solemnis”). Hosting strony zlecamy firmie OVH sp. z o.o.: ul. 
Szkocka 5/1, 54-402 Wrocław, Polska. Wszelkie prawa autorskie są zastrzeżone. 

2. Zamówienia 
Zamówienie składa się na podstawie faktury PRO-forma, która zawiera wszelkie informacje o produktach i usługach wybranych 
przez Państwa, ich cenę oraz ewentualne koszty przesyłki. Faktura PRO-forma ta jest wysłana drogą elektroniczną. Zamówienie 
przyjmujemy od momentu dokonania przez Państwa płatności. 

3. Płatności 
Płatności można dokonać przelewem na nasze konto bankowe. Nasze dane bankowe widnieją na wysłanej Państwu fakturze PRO-
forma. 

4. Czas realizacji 
Podstawowe artykuły zwykle są realizowane w ciągu 2 do 4 tygodni. Przed złożeniem zamówienia informujemy Państwa o 
terminie realizacji produktu / usługi. 



5. Dostawa 
Koszty dostawy zamówienia są zależne od wagi paczki i kraju przeznaczenia. Koszty te widnieją na fakturze PRO-forma Państwu 
wysłanej drogą elektroniczną. Artykuły zwykle są dostarczone przez firmę kurierską na adres wysyłkowy przez Państwa podany. 
Artykuły małogabarytowe mogą być wysłane za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

6. Zwroty 
Na podstawie przepisów klientom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty otrzymania 
przesyłki. Prawo to nie dotyczy produktów i usług wykonanych według indywidualnego zamówienia (np. obrusy na miarę, hafty 
itp.). Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży może być zrealizowane tylko w przypadku zwrotu nieużywanego, 
nienaruszonego towaru, w jego oryginalnym opakowaniu. Zwroty należy uzgadniać pisemnie drogą elktroniczną. 

7. Wydarzenie poza naszą kontrolą 
Solemnis nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóżnienie lub wydarzenia, które wynikłyby z przyczyn od nas 
niezależnych. 

8. Prawo 
Osoba, która dopuści się do przestępstwa przy korzystaniu z naszej strony www lub dokonaniu zakupów będzie poddana 
jurysdykcji polskich sądów. 


