
Typ panenky Další informace Orientační cena
Skřítek

Měkká panenka z bio materiálů s GOTS nebo
EN 71-3 certifikátem . Výška cca 16 cm

Od 1 355,-

Mazlinka
Měkká panenka s hotovým účesem a jedním

kouskem svlékacího oblečení (zástěrka).
Výška cca 27 cm

Od 1 990,-

Malé batole Mařenka/Jeníček

Oblékací panenka s batolecími 
proporcemi, anatomickým 
vypracováním a zatíženým 
zadečkem, s vyšitými vlásky a 
plínkou, cca 30 cm. 

Panenka 30 cm s plínkou

Doplňková výbava:

Plínka

Trenýrky/kalhotky

Rychlozavinovačka

Dudlík

Tričko a tepláčky

Botičky

Punčocháčky

Kabátek s kapucí

Čepička

Od 4 390,-

100,-

100,-

70,-

165,-

190,-

135,-

90,-

170,-

50,-

Větší batole Mařenka/Jeníček

Panenka s batolecími proporcemi, 
zatíženým zadečkem, anatomickým
vypracováním, vyšitými vlasy a 
plínkou, trikem a tepláčky, cca 40 
cm

Panenka 40 cm s plínkou

Doplňková výbava:

Trenýrky/kalhotky

Plínka

Rychlozavinovačka

Dudlík

Tričko a tepláčky

Botičky

Punčocháčky

Kabátek s kapucí

Zavazovací šatičky

Čepička

Od 4790,-

100,-

105,-

105,-

165,-

255,-

155,-

120,-

290,-

170,-

95,-

Velké mimino Jája/Pája

Panenka s miminkovskými 
proporcemi, zatíženým zadečkem, 
anatomickým vypracováním, 
vyšitými vlasy, s plínkou, oblečená 
(dupačky a triko nebo overal), cca 

Panenka 40 cm s plínkou

Doplňková výbava:

Plínka

Rychlozavinovačka

Dudlík

„Cucavý palec“ (magnet v ručičce)

Od 4790,-

105,-

105,-

165,-

65,-



40 cm 

Tričko a dupačky

Overal

Punčocháčky

Kabátek s kapucí

Čepička

350,-

350,-

90,-

290,-

95,-

Malé miminko  do ruky 

Nahatá panenka do ruky s holou 
hlavičkou a malými oušky, plínkou 
a overálkem

Panenka 25 cm

Doplňková výbava:

Zhotovení vlásků

Tričko

Punčocháčky

rychlozavinovačka

čepička 

Od 2 790,-

270,-

110,-

70,-

90,-

55,-

Dívenka Jůlinka

Štíhlá panenka s česacími vlásky, 
oušky, prsty u rukou oblečená cca 
33 cm

Panenka 33 cm je plně oblečená, má
kalhotky, romantické šatičky a botičky

Doplňková výbava:

triko

sukně

kabátek/bolerko

kozačky z filcu

Od 4 295,-

105,-

109,-

99,-

205,-

Klasická panenka Verunka /Bertík Panenka s česacími vlásky s vlny nebo
mohéru v šatičkách a kalhotkách nebo v

tričku a kalhotech, 20 – 30 cm
Od 3 390,-

Velká panenka holčička Evička 
nebo kluk Adam

Panenka se zatíženým zadečkem a 
dlouhými česacími vlásky  (nebo 
krátkým klučičím účesem), cca 45 
cm

Panenka je plně oblečená 45 cm
kalhotky/slipy, šatičky/kalhoty a triko a

střevíčky/kecky

Doplňková výbava:

Kabátek s kapucí

Punčocháče

Triko a tepláky

Boty

Od 4 790,-

290,-

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 8-15

cm.

batole v dupačkách 1 090,- 

postavičky oblečené od 1 275,-  

Ceny jsou orientační. Konečnou cenu určuje konkrétní provedení, použité materiály a doplňky dle 
domluvy. Výšku panenky, barevné provedení a její vybavení je možné po domluvě změnit.

Tereza Jarošová, ekopanenky.cz, ceník je platný od 3. 10. 2020, nevztahuje se na objednávky přijaté před 
tímto datem


