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Anioł wys. = 30 cm Duch Św. wys. = 25 cm

Krzyż szer. = 15-20 cm, 
wys. = 25-55 cm

Rybki, szer. = 25 cm Serce szer. = 15 cm,  
wys. = 26 cm

Klasyk wys. = 30 cm

Muszla szer. = 25 cm Neogotyk szer. = 27 cm, 
wys. = 37 cm



Kropielnica jest to  naczynie metalowe ze święconą wodą, 
umieszczone na trwale w przedsionku kościoła (kruchcie).

Wykonujemy je w różnych wielkościach, mniejsza  do użytku 
domowego,  zawieszana przy drzwiach wejściowych do domu 
lub mieszkania, służąca domownikom lub osobom odwiedzają-
cym do umoczenia palców w święconej wodzie i wykonania zna-
ku krzyża.

Materiały z jakich wykonywane są  powyższe  wyroby to 
przede wszystkim odlewy mosiężne i inne metale półszlachetne.

Wszystkie czynności przy produkcji, wykonywane są trady-
cyjnymi metodami zgodnymi ze sztuką rzemieślniczą – brązow-
nictwa artystycznego. 

Dzięki dużemu doświadczeniu podejmujemy się również re-
nowacji wszelkich wyrobów wyposażenia świątyń, doprowadza-
jąc je do pierwotnego wyglądu z minionej epoki.

Dobieramy wzór produktu i jego wielkość odpowiednią do 
wnętrza.

Na życzenie klienta wykonujemy nowy projekt wyrobu przy  
współpracy ze znanymi artystami i projektantami wnętrz sakral-
nych. 

Nasze wyroby charakteryzują niepowtarzalnym efektem wi-
zualnym zwłaszcza podczas świecenia .

Ręczne wykonanie niemal każdego elementu w wyrobie, pro-
centuje potem w jego dostojnej prezentacji podczas używania  
w świątyni. Stwarza to klimat pełen powagi i dostojności podczas 
nabożeństwa, uroczystości czy indywidualnej modlitwy.  

Zachęcamy do realizacji zamówień w naszej firmie i zaprasza-
my do galerii wyrobów m.in. na naszych stronach internetowych.    

Całość zabezpieczona jest powłokami lakierniczymi lub gal-
wanicznymi.

Inne szczegóły do uzgodnienia telefonicznie lub osobiście.
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