
Typ panenky 
 

Popis panenky 
(výšku panenky, barevné 
provedení a její vybavení je 
možné po domluvě změnit) 

Orientační cena 
(Konečnou cenu určuje 
konkrétní provedení, 
použité materiály a 
doplňky dle domluvy.) 

Skřítek 

Měkká panenka pro nejmenší z bio 

materiálů certifikovaných pro miminka s 

výčnělky pro dobré cumlání. Výška cca 16 

cm 

Od 890,- 

Mazlinka 

Měkká panenka s hotovým účesem a jedním 

kouskem svlékacího oblečení (zástěrka, 

bundička). Výška cca 27 cm 

Od 1590,- 

Malé batole 

Oblékací panenka s batolecími proporcemi, 

anatomickým vypracováním a zatíženým 

zadečkem, s vyšitými vlásky a plínkou, cca 

30 cm.  

Doplňková výbava: 

Rychlozavinovačka 

Dudlík 

Tričko a tepláčky 

Botičky 

Punčocháčky 

Kabátek s kapucí 

Čepička 

Od 2970,- 

 

 

 

70,- 

165,- 

190,- 

135,- 

90,- 

170,- 

50,- 

Větší batole 

Panenka s batolecími proporcemi, 

zatíženým zadečkem, anatomickým 

vypracováním, vyšitými vlasy a plínkou, cca 

40 cm 

Doplňková výbava: 

Rychlozavinovačka 

Dudlík 

Tričko a tepláčky 

Botičky 

Punčocháčky 

Kabátek s kapucí 

Čepička 

Od 3219,- 

 

 

 

70,- 

165,- 

195,- 

135,- 

90,- 

190,- 

55,- 



Velké mimino 

Panenka s miminkovskými proporcemi, 

zatíženým zadečkem, anatomickým 

vypracováním, vyšitými vlasy, s plínkou, cca 

40 cm 

Doplňková výbava: 

Rychlozavinovačka 

Dudlík 

„Cucavý palec“ (magnet v ručičce) 

Tričko a dupačky 

Overal 

Punčocháčky 

Kabátek s kapucí 

Čepička 

Od 3250,- 

 

 

 

70,- 

165,- 

55,- 

250,- 

250,- 

90,- 

170,- 

55,- 

Malé miminko 

Nahatá panenka do ruky s holou hlavičkou a 

malými oušky, plínkou a 

rychlozavinovačkou. 

Doplňková výbava: 

Vyšití vlásků 

Tričko 

Punčocháčky 

Overálek 

čepička  

Od 1690,- 

 

 

110,- 

70,- 

50,- 

90,- 

35,- 

Panenka s jemnými detaily typ 

slečinka - dívenka 

Štíhlá panenka s česacími vlásky, oušky, 

prsty u rukou, oblečená.  Cca 33 cm 
Od 2958,- 

Klasická panenka waldorfského 

typu 

Panenka s česacími vlásky s vlny nebo 

mohéru v šatičkách a kalhotkách 

Velikost cca 25 - 30 cm 

Od 2130,- 

Panenka velká holčička nebo velký 

kluk 

Panenka se zatíženým zadečkem a dlouhými 

česacími vlásky, cca 45 cm 

Panenka je plně oblečená má kalhotky, 

šatičky, botky nebo slipy, kalhoty a triko a 

kecky 

Další oblečení: 

Kabátek s kapucí 

Punčocháče 

Triko a tepláky 

Boty 

Od 3590,- 

 

 

 

 

190,- 

90,- 

250,- 

150,- 



Panenka do domečku na hraní. 

Panenka s drátěnou ohebnou kostrou. V 

oblečení napevno s hotovým účesem. Sama 

stojí (kromě batolete) a sedí. Výška cca 8-13 

cm. 

batole v dupačkách 700,-  

postavičky oblečené od 970,-   

 

Ceny jsou orientační, konkrétní cena se určuje individuálně. 

Tereza Jarošová, ekopanenky.cz, ceník je platný od 1. 12. 2019 


