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Kanekalony
Ponúkame rôzne druhy kanekalonov od prestížnej anglickej firmy

KANA. Môžete si vybrať z rôznych farebných kombinácii : 

Váha: 85 g 

Dĺžka: 67 cm

 Cena: 4,90 € (cena je

uvedená za 1 ks)
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O nás :)
Vitajte vo svete copíkov, 

dovoľte nám aby sme sa Vám predstavili. Sme malá firma, ktorá sa

zaoberá zapletaním copíkov apredajom kanekalonu/gumičiek. Naše 

copíky vyzerajú úžasne, sú tvorené znajkvalitnejšieho kanekalonu na 

trhu a to najlepšie? Vydržia Vám tak dlho, ako len budete chcieť! 

Zapletanie nie je pre nás len pracovným výkonom, je našou radosťou. 

Naša spoločnosť nie je platiteľom DPH, ceny sú konečné. Spoločnosť je registrovaná

vObchodnom registri cvičných firiem pri OA Nevädzovej 3, vBratislave.    

Vložka číslo: 2021A22/OA IČO: 33202123
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BRAIDS
Boxerské copy 

Cena: Pre dospelých – 15,00 € 

Pre deti – 10,00 € 
Účes vhodný na leto, ideálny k vode, vhodný aj na spoločenské udalosti. Účes vhodný na leto, ideálny k vode, vhodný aj na spoločenské udalosti. Účes vhodný na leto, ideálny k vode, vhodný aj na spoločenské udalosti. 
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4 copíky

Cena: Pre dospelých – 30,00 € 

Pre deti – 20,00 € 
Účes vhodný na leto, k vode, vyzerá úžasne na deťoch aj na dospelých. 
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5 a viac copíkov

Cena: Pre dospelých – 40,00 € 

Pre deti – 30,00 € 
Účes je vhodnejší pre dospelých (použitého viac kanekalonu). 
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Afro braids/ Box braids 

Cena: Pre dospelých – 80,00 €

 Pre deti – 60,00 € 
Účes vhodnejší na dlhšiu dobu nosenia, dĺžka doby zapletania: 

10 – 15 hodín. 
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Kanekalony
Ponúkame rôzne druhy kanekalonov od prestížnej anglickej firmy

KANA. Môžete si vybrať z rôznych farebných kombinácii : 

Váha: 85 g 

Dĺžka: 67 cm

 Cena: 4,90 € (cena je

uvedená za 1 ks)
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Hair bands
 (gumičky do vlasov) 

Cena: 

Ružové – 3,99 € (20 ks) 

Cena: 

Modré – 3,99 € (20 ks) 
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Náš svet copíkov nájdete tu: 
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Otváracie hodiny 

Pondelok 8: 00  –  20 : 00 

Utorok 8: 00  –  20 : 00 

Streda 8: 00  –  20 : 00 

Štvrtok 8: 00  –  20 : 00 

Piatok 8: 00  –  20 : 00 

12

12



Dodacie a platobné podmienky

Naše produkty si môžete u nás zakúpiť priamo v

kamennej predajni alebo na našom e-shope

www.copikyeldonita.sk. 

Platbu za online objdenávku je možné vykonať iba

kartou a to Visa, Maestro, Master card a ApplePay.

Doručenie objednávky bude trvať 2 – 3 pracovné

dni.

Platba v kamennej predajni je možná aj v hotovosti.

V prípade akejkoľvek nájdenej chyby, či už v službe

alebo produkte nás neváhajte kontaktovať. 
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http://www.copikyeldonita.sk/


Tel. Číslo: 0963 852 147

 E-mail: eldonitasro@gmail.com

 Website: www.copikyeldonita.sk 

Instagram: eldonitasro

mailto:eldonitasro@gmail.com

