
Cenník 2020: Fujary  prírodné,  alebo veľmi vzácne hrčavé .   
Povrchová  úprava: morené  prírodnými moridlami, alebo opaľované 
ohňom,  lakované matným alebo lesklým lakom, alebo  tradičnou metódou – 
šelakom. 
Každý nástroj má vynikajúci koncertný zvuk. Na zvukovú  kvalitu poskytujem 
doživotnú záruku! 
 
                  Cena prírodných nástrojov :       cena hrčavých nástrojov: 
         Fujarka  A  79  cm        .....   85 €              .......  100 € 
         fujarka  G   86  cm       ...... 110 €             ........  125 €         
         fujarka  E   100 cm        ..... 130 €             ........  150 €      
         fujarka  D  116 cm         ..... 160 €             ........  185 €          
         fujara   C   130 cm         ..... 200 €              ........ 230 €          
         fujara   H   137 cm        .....  240 €              ........ 270 €        
         fujara  A   150  cm        .....  295 €              ........ 325 €          
         fujara  G   170  cm        .....  350 €              .......  380 €  
  

 
 Morené, hrčavé  Morené hrčavé 

 
Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát,  
jaseň, javor/  s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené. Fujary skladacie sú z 2 
častí  + 40 E k cene.  
K fujarám si môžete objednať i látkový obal  v cene (podľa veľkosti fujary ) 7 €  -  12 €. Na 
objednávku je možné  za doplatok vyzdobiť nástroj i kovovými  doplnkami / mosadz, cín/,  
alebo   ZDARMA vyrezať  krátke venovanie  k jubileu a pod.  
Viac obrázkov  na : www. fujary.com 
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Cenník fujár zdobených tradičným  leptaním kys. dusičnou a nožíkom:  
  
Technika zdobenia:   tzv. nožíková rezba – vyrezávanie je robené  tenkým 
hrotom  noža.  Tradičný  podpoliansky kvetinový ornament je  vypaľovaný – 
resp.  leptaný   kyselinou dusičnou. Povrch fujary je  šelakovaný.  Každý nástroj 
má vynikajúci koncertný zvuk. Na  zvukovú kvalitu poskytujem doživotnú 
záruku! 
 
Cena  je v rozmädzí od základnej  výzdoby – po  štandardnú plnú výzdobu: 
         Fujarka  A  79  cm      .....  130 €             .......   145 € 
         fujarka  G   86  cm      ...... 155 €             ........  170 €         
         fujarka  E   100 cm      ..... 185 €              ........  210 €      
         fujarka  D  116 cm       ..... 220 €              ........  250 €          
         fujara   C   130 cm       ..... 270 €              ........  300 €          
         fujara   H   137 cm      .....  330 €              ........  370 €        
         fujara  A   150  cm      .....  390 €              ........  445 €          
         fujara  G   170  cm      .....  470 €              .......   540 €  

  
 Nožíková rezba + leptanie,    Nožíková rezba+ leptanie 

Je možné  dohodnúť individuálnu  cenu podľa  požiadaviek, napr.   s polovičnou výzdobou.  
Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát,  
jaseň, javor/  s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené. Fujary skladacie sú z 2 
častí  + 40 E k cene.  
K fujarám si môžete objednať i látkový obal  v cene (podľa veľkosti fujary ) 7 €  -  12 €. Na 
objednávku je možné  za doplatok vyzdobiť nástroj i kovovými  doplnkami / mosadz, cín/,  
alebo   ZDARMA vyrezať  krátke venovanie  k jubileu a pod.  
Viac obrázkov  na : www. fujary.com 
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Cenník fujár  vyrezávaných plytkým dlátkom tzv. linorez:   
Technika zdobenia: vyrezávanie tradičných podpolianskych  ornamentov  je 
robené  plytkým dlátkom – tzv. linorez .  Nakoniec je  fujara morená v rôznych 
odtieňoch, alebo opálená ohňom.  Povrch je lakovaný, alebo šelakovaný.  Každý 
nástroj má vynikajúci koncertný zvuk. Na  zvukovú kvalitu poskytujem 
doživotnú záruku! 
 
 Cena  je v rozmädzí od základnej  výzdoby – po  štandardnú plnú výzdobu 
         Fujarka  A  79  cm      .....  125 €             .......   140 € 
         fujarka  G   86  cm      ...... 145 €             ........  160 €         
         fujarka  E   100 cm      ..... 175 €              ........  205 €      
         fujarka  D  116 cm       ..... 215 €              ........  240 €          
         fujara   C   130 cm       ..... 265 €              ........  295 €          
         fujara   H   137 cm      .....  320 €              ........  355 €        
         fujara  A   150  cm      .....  380 €              ........  425 €          
         fujara  G   170  cm      .....  445 €              .......   500 €  
       

  
     Rezba dlátkom, linorez    Rezba dlátkom, linorez 

Je možné  dohodnúť individuálnu  cenu podľa  požiadaviek, napr.   s polovičnou výzdobou.  
Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát,  
jaseň, javor/  s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené. Fujary skladacie sú z 2 
častí  + 40 E k cene.  
K fujarám si môžete objednať i látkový obal  v cene (podľa veľkosti fujary ) 7 €  -  12 €. Na 
objednávku je možné  za doplatok vyzdobiť nástroj i kovovými  doplnkami / mosadz, cín/,  
alebo   ZDARMA vyrezať  krátke venovanie  k jubileu a pod.  
Viac obrázkov  na : www. fujary.com 
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Cenník fujár hlboko vyrezávaných s dvojitou kontúrou:   
 
Technika zdobenia:  hlboká rezba  ornamentov  je robená  hlbokým U-čkovým  
dlátkom, vedľajšia kontúra je  robená plytkým dlátkom.  Nakoniec je  fujara 
morená, alebo opálená ohňom, lakovaná, resp. šelakovaná. Každá fujara má 
nádherný, koncertný zvuk. Na  zvukovú kvalitu poskytujem doživotnú záruku! 
 
Cena  je v rozmädzí od základnej  výzdoby – po  štandardnú plnú výzdobu 
fujara D 116 cm            .....   255 €               .......  290 € 
fujara  C  130 cm          .....   295 €               .......  330 €     
fujara  H  137 cm          ....   345 €               .......  385 €        
fujara A  150  cm          ....    410 €               ........ 470 €          
fujara  G  170 cm           ....   530 €               .......  600 €  
 

  
 Hlboká  dvojitá rezba,   Hlboká  dvojitá rezba 

Je možné  dohodnúť individuálnu  cenu podľa  požiadaviek, napr.   s polovičnou výzdobou.  
Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát,  
jaseň, javor/  s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené. Fujary skladacie sú z 2 
častí  + 40 E k cene.  
K fujarám si môžete objednať i látkový obal  v cene (podľa veľkosti fujary ) 7 €  -  12 €. Na 
objednávku je možné  za doplatok vyzdobiť nástroj i kovovými  doplnkami / mosadz, cín/,  
alebo   ZDARMA vyrezať  krátke venovanie  k jubileu a pod.  
Viac inšpiratívnych  obrázkov na : www. fujary.com 

 
HLAS DREVA – SOUND WOODS 
Roman Kuchta,   Budmerice č. 670 ,  
Tel: 0904 253 104,   www. fujary.com 
fujarakuchta@gmail.com 
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NEGATIV: Cenník fujár hlboko vyrezávaných s dvojitou kontúrou:   
Technika zdobenia:  hlboká rezba  ornamentov  je robená  hlbokým U-čkovým  
dlátkom, vedľajšia kontúra je  robená plytkým dlátkom.  Pred rezbou je fujara 
morená, vzor sa  vyrýva do namorenej fujary. Povrch je  lakovaný. Každá fujara 
má nádherný, koncertný zvuk. Na  zvukovú kvalitu poskytujem doživotnú 
záruku! 
Cena  je v rozmädzí od základnej  výzdoby – po  štandardnú plnú výzdobu 
fujara D 116 cm            .....   280 €               .......  310 € 
fujara  C  130 cm          .....   320 €               .......  360 €     
fujara  H  137 cm          ....   380 €               .......  430 €        
fujara A  150  cm          ....    460 €               ........ 520 €          
fujara  G  170 cm           ....   570 €               .......  640 €  
 

  
 Hlboká  dvojitá rezba,   Hlboká  dvojitá rezba 

Je možné  dohodnúť individuálnu  cenu podľa  požiadaviek, napr.   s polovičnou výzdobou.  
Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát,  
jaseň, javor/  s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené. Fujary skladacie sú z 2 
častí  + 40 E k cene.  
K fujarám si môžete objednať i látkový obal  v cene (podľa veľkosti fujary ) 7 €  -  12 €. Na 
Je možné  za DOPLATOK vyzdobiť nástroj i kovovými  doplnkami / mosadz, cín/,  alebo   
ZDARMA vyrezať  krátke venovanie  k jubileu a pod.  
 
HLAS DREVA – SOUND WOODS 
Roman Kuchta,   Budmerice č. 670 ,  
Tel: 0904 253 104,   www. fujary.com 
fujarakuchta@gmail.com 
FB: Fujarista Roman Kuchta 
 IČO - 44073518  
DIČ -  1022964437 
                    



Cenník fujár  skladacích r. 2020.   

Každá fujara má nádherný, koncertný zvuk.  Skladacie fujary  vyrábam v štyroch    ladeniach :  
„C“ 130 cm, „H“ 137 cm, „A“ 150 cm, „G“170 cm. 

Cena  je stanovená podľa  veľkosti fujary a typu výzdoby ( leptané fujary, vyrezávané plytkým 
dlátkom, alebo dvojitou rezbou Učkovým dlátkom a pod).   

K stanoveným cenám sa pripočíta + 40 Eur na skladací systém.   

                 

                        

                                      

Nástroje sú vyrábané iba  ručne, z prírodného a voľne rastúceho  dreva / baza čierna, agát, javor/  
s použitím tradičných metód,  teda nie sú  sústružené.  K skladacím fujarám  dodávam   i látkový 
obal  :  15 - 20 €.  

HLAS DREVA – SOUND WOODS  

Roman Kuchta,   Budmerice č. 670 ,  

Tel: 0904 253 104,   www. fujary.com 

ČO - 44073518 ,   DIČ -  1022964437  

Email: fujarakuchta@gmail.com  

 


