
Kézműves
Termékeink
A Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány 30 éve azért 
dolgozik, hogy lehetővé tegye több száz fogyatékos-
sággal élő embertársunk családias lakhatását,
értékteremtő foglalkoztatását, művészeti képzését, 
valamint rászoruló gyermekek, családok ellátását.

Immár 20 éve biztosítunk sérült munkatársaink 
számára valódi munkahelyeket, ahol kézműves 
kismestereink környezettudatos módon re-design 
termékek készítésével, és számos hagyományőrző 
mesterséggel foglalkoznak.



Virágékszer

Egyedi re-design ékszereinket, 
melyekben megőrizzük a virá-
gok szépségét, optikai és szem-
üveglencsék újrafelhasználásával, 
decoupage technikával, kézi 
csiszolással és nagy műgonddal 
készítik fogyatékossággal élő 
munkatársaink.



Préselt virágok, különleges han-
gulatú, antik hatású fém könyv-
jelzőbe zárva.

Könyvjelző



Fiolás 
nyaklánc

Különleges minőségi üveg fiola 
medálos nyaklánc. Az üvegcse 
virágszirmokkal vagy virágma-
gokkal van megtöltve, ezzel a 
természet szépségét és üzenetét 
viselhetjük magunkon.



Egyedi készítésű lámpás, kézi 
szövésű vertkötéllel díszítve, 
tölgyfából, bőr fogantyúval és 
különleges üveghengerrel.
Lámpásunk a L’UMINA design 
lámpacsalád tagja.

Érdeklődés esetén külön 
termékismertetőt küldünk.

Lámpás
L’UMINA



Újrahasznosított optikai lencse 
és különböző fafajták kombi-
nációjából született meg ez a 
páratlan kézműves dísztárgy. A 
nagy műgonddal csiszolt lencse 
vintage motívummal ékesített. 
Az anyagok és távolságok tár-
sításából egyedi fényjáték és 
hangulat születik, mely dísze 
lehet az adventi otthonnak.
A teamécses tartozéka a szettnek.

Mécsestartó



Mécses
Illatosított, természetes alap-
anyagú gyertya, kézi szövésű 
kötéllel és egyedi hópihével 
díszített üvegben.

Mérete:
Átmérő: 5 cm
Magasság: 5 cm



Fa képeslap
Fa képeslap, melyet fogyatékos-
sággal élő képzőművészeink 
egyedileg mintáznak és „fest-
ménypecséttel” feliratoztak.
A formák kitörése után kará-
csonyfadísz vagy 3 dimenziós
dekoráció készíthető belőle 
(plusz a keret egy mécsessel 
megvilágítva hangulatos világí-
tássá válik).
Mérete: 10x15cm
Egyedi felirattal is rendelhető.



Különböző színű, méretű 100% 
gyapjú szőnyegeinket autentikus 
kézi szövőszéken készítik fogya-
tékkal élő munkatársaink.

Gyapjú szőnyeg



Gyékénykosár
Népi iparművészeti termékünket 
- a változó méretű és fonási min-
tájú gyékénykosárkákat - válo-
gatott és tisztított gyékényből 
különböző formák segítségével 
készítik fogyatékkal élő munka-
vállalóink.



Karácsonyfadísz
(kollekció)

6 darab egyedi, nagy műgonddal 
csiszolt optikai lencséből készült 
exkluzív karácsonyfadísz kollek-
ció. Ünnepi hangulatú vintage 
hópihe motívummal és szatén 
szalag függesztéssel díszítve.



Wonder
Words

A Gondolat, mint ajándék

„Döntsd el a mai napot! De úgy 
döntsd el, hogy jó legyen!”
A Wonder Words egy olyan pá-
ratlan termék, mely otthonaink-
ban élő értelmi fogyatékos fia-
talok és neves tervezők együtt 
gondolkodásából született meg. 
A dobozok kivételessége nem-
csak a legtöbbször elgondolkod-
tató, időnként pedig humoros 
sorokban, hanem ezen gondo-
latok fából készült természetes, 
letisztult külső csomagolásában 
is rejlik. 

Érdeklődés esetén külön 
termékismertetőt küldünk.



Helene

Kézműves műhelyünk megalkot-
ta azt az exkluzív virágékszer-
kollekciót, mely a keszthelyi Fes-
teticsek virág „szimbólumát” a 
kálát jeleníti meg.

Fiolás nyaklánc
Egyedi, ehhez az ékszerhez ter-
vezett és fújt „amfora” alakú 
üvegfiola, melyben a varázslatos 
szépségű kála szirmait helyeztük 
el, ezzel a természet szépségét 
és üzenetét viselhetjük magun-
kon. Minőségi ékszersodronnyal 
szerelve.

Lencsés nyaklánc
Újrahasznosított, vágott és csiszolt 
optikai- és szemüveglencse, 
melyen a kála - képzőművészek 
által megálmodott - virágábrá-
zolása jelenik meg, kézi sodrású 
ékszerzsinórral.



Varázslatos
Lámpás 
Kristályok

Fogyatékossággal élő kézműves  
munkatársaink a karkötőket 
fűzéses technikával, különböző 
méretű, fajtájú és színű ásványok 
felhasználásával készítik. A kris-
tályok az élet építőkövei. Ősidők 
óta használják gyógyításra és 
az egyensúly megteremtésére. 
Minden kristály egyedi tulajdon-
ságokkal bír. A kristályok kivá-
lasztásának legkönnyebb módja, 
ha a megérzésünkre hallgatunk.



A kiajánlóban szereplő termékeket fogyatékossággal élő 
munkatársaink készítik.

Ajánlatunk minden esetben tartalmazza a környezettu-
datos csomagolást. A prospektusban szereplő termékek, 
ajándékcsomagok tervezésekor nagy hangsúlyt fektetünk 
arra, hogy a megrendelő egyedi színvilágához, arculatához 
igazodjunk.

A rendelés teljesítése a darabszám és az aktuális meg-
rendeléseink függvényében változik, ezért kérjük, hogy a 
szállítási határidő megadását az (esetleges) ajándékozás 
időpontjának figyelembevételével kalkulálva, pontosan 
szíveskedjen megadni. Rendelését minden esetben 48 órán 
belül írásban visszaigazoljuk.
Megrendelését írásban, a lampasmuhely@gmail.com 
e-mail címen fogadjuk.
További információ a +36 70 312 8890 telefonszámon.

TERMÉK MEGNEVEZÉSE MENNYISÉGI EGYSÉG BRUTTÓ ÁR (db/Ft)
OPIC:ON virágékszer darab 3500
Könyvjelző darab 1600
Fiolás nyaklánc darab 2500
L’UMINA mécses (választható kötélszínnel) darab 6100
Mécsestartó (borovi fenyő) készlet 2100
Mécsestartó (fekete dió, cseresznye) készlet 2800
Illatosított mécses darab 800
Gyapjúszőnyeg négyzetméter 7500
Gyékénykosár darab 550-2200
Karácsonyfadísz kollekció 3000
Wonder Words doboz basic darab 9000
Wonder Words doboz prémium darab 19500
FLOW ékszer darab 3600
Ásvány karkötő darab 2800
Fa képeslap darab 1000


