
Výjmečný prodej-Výstava 
starožitností - Orientálních koberců - úmělecké malíře

01.08. - 31.08.2018,
Zámek Staré Hobzí

Středa až Sobota od 11:00 do 17:00 hodin
Nebo po telefonické dohodě

Nain
Exklusivní Design, jemnost, ruční úmění 
z korkové vlny s přízí v pestrých barvách

KOBERCE

Koberce z Persie, Turecka, 
Ruska, … 

Z oblastí: Keshan, Ghashghai, 
Heriz, Kazak, Sumak, 
Kelim, …

Vyplatí se každému úmělci ale 
i těm kteří chtějí pohladit oko 
všeho zmiňovaného úmění
od kobercú,obrazů si udělat 
výlet do Starého Hobzí a 
vychutnat si tak jedinečnou 
výstavu.

kousků koberců z celého 
světa …

Antique Shop
Appartments

Events
Café

Isfahan, Kork
Vysoce kvalitní korková vlna, ručně práce 
s přízí, ca. 1 milion uzlů pro m2

Keshan
Elegantní design v pestrých barvách ze 
100% korkové vlny s ca. 700.000 uzlů 
pro m2

Täbris
Vysoce kvalitní ruční zpracování 
z korkové vlny s přízí

Bidjar
Vysoce kvalitní korková vlna, ručně práce 
s přízí, ca. 500.000 uzlů pro m2

Zámek Staré Hobzí
Staré Hobzí 11

CZ-37871 Staré Hobzí

+420 777 900 512 CZ
+43 664 256 38 60 DE / EN

o�  ce@zamek-starehobzi.com
www.zamek-starehobzi.com

Čištění, restaurování a opravy koberců

Hr. Elias Czory
 +43 650 430 94 77
elias-czory@gmx.at



VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Antické dobové úmění od 18. Století 
po součastnost z Rakouska, Německa a celosvětových 

váznamných úmělců.

Z Baroka přes Biedermeiera po moderní styl

STAROŽITNOSTI

Naše výstava Vám nabízí mimo jiné také
nezpočet starožitností jako je ušlechtilý sklo, hodiny, 

sošky, a mnohé další

STAROŽITNÝ OBCHOD

V našem zámeckém obchodě Vám 
nabízíme:

Nákup a prodej starožitností všeho dru-
hu, starožitný porcelán, olejové obrazy, 
stojany a

VÝZNAMNÍ ÚMĚLCI

Obdivujte ty nejznámější u nás vystavené díla 
významných ú mělců jako např. B. Franz Ignaz Flurer, 
Günter Brus, Hermann Nitsch, a mnohé další.

Sklo a porcelán
Všechny ostatní vázy, sošky a jiné
vystavované stojánky z antického por-
celánu nebo skla

poslední večeře
olejomalba od počátku 19. století

Olejové obrazy
Velice kvalitní olejové malby -
a jiné umělecké malby v různých 
stylech zpátky do 18. století

Nábytek 
Jemně dostupný nábytek a
jiné vybavení z různých žánrůjiné vybavení z různých žánrů


