






Mašek - puppets and toys
LOUTKY PRO DĚTI 14 CM

1318

70734

70735

Velikost loutky bez vedení: 14 cm
Velikost loutky s vedením: 26,5 cm
Materiál: dřevo, textil, ABS
Ovládání: Shora pomocí tyče, ruce 
mají svoje nitě

Velikost kufříku/podstavy: 44,5 x 39,5 x 8 cm
Velikost vnitřního průhledu: 20 x 30 cm
Materiál: břízová překližka, MDF, textil, dřevo, papír
Obsahuje: kufr/podstavu, přední portál s oponou, zadní portál 
k uchycení pozadí, papírové pozadí - les, světnice, perníková 
chaloupka, vesnice, 7 loutek, 3 scénáře - O Červené Karkulce, 
Perníková chaloupka a Hrnečku vař!

Loutkové divadlo - 3 pohádky -1302



Mašek - puppets and toys
LOUTKY PRO DĚTI 14 CM
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Sada pozadí 
do divadla - 

královská

Sada pozadí 
do divadla - 
3 pohádky



Mašek - puppets and toys
LOUTKY PRO DĚTI 14 CM
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Mašek - puppets and toys
LOUTKY PRO DĚTI 14 CM



Mašek - puppets and toys
POMÁHÁME S PRODEJEM

Stojan na loutky 14 cm

Na upoutání pozornosti

- otočný
- kapacita 15 loutek
- vhodné i pro loutky s nápadem 15 cm
- ideální na prodejní pult

- možnost zapůjčení velkých loutek nebo divadel
- historické kousky i marionety na prodej
- okouzlí každého



Mašek - puppets and toys
LOUTKOVÁ DIVADLA

70736

70737

Velikost: Šířka 59 cm, výška 35 cm, hloubka 29 cm, výška otvoru na 
předním portálu 30 cm 
Materiál: Dřevo, textil (opona)
Určení: Loutky dřevěné 20 cm, loutky bez nití, loutky klasické, loutky 
Divadla Spejbla a Hurvínka
Obsah: Přední portál, podstavu (2 dřevěné hranolky), 4 scény (hradní 
sál, cesta na hrad, v chaloupce a les), 4 kulisy - strom, keř, trůn a stůl, 
opona, scénář pohádky Jak Honza přemohl draka

Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62

50
Věšák na loutky

51
Věšák na
loutky bez nití



Mašek - puppets and toys
LOUTKOVÁ DIVADLA

Loutkové divadlo pro loutky s nápadem - 61

Klasické loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 00069

Klasické loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 00070



Mašek - puppets and toys
LOUTKY S NÁPADEM
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Dřevěná loutka v nápaditém podání. Je konstruována velmi 
jednoduše – štíhlé tělo, tyč na držení a ovládání, ruce na dvou 
provázkách a pohyblivé nožičky. Díky lehkému ovládání s 
nimi dokážou hrát i ty nejmenší děti. Ovládají se shora pomo-

cí vodící tyče se dvěma provázky.
Velikost loutky bez vodící tyče: 15 cm
Velikost loutky s vodící tyčí: 25 cm
Materiál: Dřevo                                   Design: Emil Hauptmann



Mašek - puppets and toys
LOUTKY BEZ NITÍ

Řada dřevěných loutek pro ty nejmenší děti. Loutky ne-
mají žádné provázky, ovládají se shora pomocí tyče. 

Velikost loutky bez vodící tyče: 20 cm
Velikost loutky s vodící tyčí: 40 cm
Materiál: Dřevo, ABS, textil

Loutkové divadlo pro 20 cm loutky - 62



Mašek - puppets and toys
LOUTKY BEZ NITÍ



Mašek - puppets and toys
LOUTKY DŘEVĚNÉ 20 cm

167916351636

Nejoblíbenější řada krásných dřevěných loutek určená pro 
všechny děti od tří let. Ovládají se shora pomocí vahadla se 
čtyřmi provázky.

Velikost loutky bez vedení: 20 cm
Velikost loutky s vedením: 40 cm
Materiál: Dřevo, textil, kov

Loutkové divadlo pro 20 cm loutky- 62



Mašek - puppets and toys
LOUTKY DŘEVĚNÉ 20 cm
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Mašek - puppets and toys
LOUTKY DŘEVĚNÉ 20 cm
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Mašek - puppets and toys
LOUTKY KLASICKÉ 20 cm
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Řada dobových loutek. Ovládají se shora pomocí vahadla se 
čtyřmi provázky.
Velikost loutky bez vedení: 20 cm

Velikost loutky s vedením: 40 cm
Materiál: Hlava – speciální tvrdá modelářská sádra, tělo – 
ABS, dřevo, textil, kov



Mašek - puppets and toys
SPEJBL A HURVÍNEK

Materiál:
tělo, ruce, nohy - dřevo
hlava - speciální tvrdá 
modelářská sádra

Materiál:
ruce, nohy - PE

hlava - speciální tvr-
dá modelářská sádra

Materiál:
tělo - dřevo

hlava - speciální tvrdá 
modelářská sádra

nohy, ruce - PE

Mánička 
velikost 33 cm

1028

Mánička
velikost 20 cm

484

Mánička
velikost 20 cm

482

Hurvínek
velikost 33 cm

1025

Hurvínek
velikost 20 cm

483

Hurvínek
velikost 20 cm

480

Spejbl
velikost 47 cm

1024

Spejbl
velikost 26 cm

485

Spejbl
velikost 26 cm

481

Paní Kateřina
velikost 47 cm

1026

Paní Kateřina
velikost 26 cm

486

Paní Kateřina
velikost 26 cm

487

Žeryk
velikost 20 cm

1027

Žeryk
velikost 13 cm

488

Proslulé loutky Divadla 
Spejbla a Hurvínka 

vyráběné v jeho licenci.
Velikosti a materiál přímo 

u jednotlivých řad nebo 
loutek (velikost)



Mašek - puppets and toys
LOUTKY DŘEVĚNÉ 35 cm
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1421 1410 1418 1405 1401 1408

Řada větších dřevěných loutek. Ovládají se shora pomocí va-
hadla s devíti provázky.

Velikost loutky bez vedení: 35 cm
Velikost loutky s vedením: 75 cm
Materiál: Dřevo, textil



Mašek - puppets and toys
MAŇÁSCI NA DĚTSKOU RUKU

1510 1509 1504 1507 1508

1511 1512 1514 1513 1515 1503 1517

1501 1502 1506 1505 1518 1519 1516

Tito maňásci jsou rozměrově určeni pro 
děti nebo maminky s drobnou rukou. Jsou 
vyrobeni ze dřeva a tělo mají ušité z měkké 
bavlny, na které jsou krásné, veselé potisky. 
Ovládají se zespodu pomocí vlastní ruky.

Velikost: 26 cm
Materiál: Dřevo, textil



Mašek - puppets and toys
MAŇÁSCI NA DOSPĚLOU RUKU
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Tito maňásci jsou rozměro-
vě určeni pro větší ruku ro-
dičů, ale zvládnou je ovládat 
i starší děti. Mají dřevěnou 
hlavu, tělo je ušité z přírod-
ního textilu. Ovládají se ze-
spodu pomocí vlastní ruky.

Velikost: 35 cm
Materiál: Dřevo, textil



Mašek - puppets and toys
ZOO - DŘEVĚNÁ ZVÍŘÁTKA
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4204

Dřevěná zvířátka s barevným potiskem, doplněná dřevěnou 
ohradou a stromy.

Velikost: 10 -19 cm
Materiál: Břízová překližka
Design: Emil Hauptmann



Mašek - puppets and toys
KREATIVNÍ SADY

11

13
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S touto kreativní sadou si každý vyrobí 
vlastní loutku. Obsahuje to, co si doma 
většina jednoduše nevyrobí, zároveň ale 
zůstává ještě dost prostoru pro vlastní 
tvorbu. Vyrobená loutka se ovládá shora 
pomocí dřevěné tyče.

Velikost bez vodící tyče: 16 cm
Velikost s vodící tyčí: 31 cm
Materiál: Dřevo
Obsah sady: Hlava, tělo, vodící tyč a růz-
né střihy oblečení, návod



Mašek - puppets and toys
OHEBNÍ PIDI LIDI

Tyto ohebné postavičky 
mají flexibilní konstrukci. 

Díky tomu se mohou ohý-
bat podle potřeby.

Velikost: 
13 cm

Materiál: 
Dřevo, textil, ABS, opletené 

pogumované lanko



Mašek - puppets and toys
AUTA TVÝCH SNŮ

Auto Tvých snů je poctivě vyrobené, pevné, dře-
věné auto s místem pro řidiče a spolujezdce. V 
zadní části je velký úložný prostor přístupný z ot-
voru ve střeše nebo zadními otevíracími dveřmi. 
Perfektní jízdní vlastnosti zajišťují kvalitní pogu-
movaná kola. 

Velikost: Délka 40 cm, šířka 18 cm, výška 20 cm
Materiál: Lipové dřevo, břízová překližka, pogu-
movaná kola (kov, plast)
Povrchová úprava: Přímý potisk materiálu
Výbava: Podle druhu auta - hasičská hadice, le-
hátko do sanitky nebo balíky 



Mašek - puppets and toys
OHEBNÍ PANÁČCI

4501 4502 4503 4504

4505 4506 4507

Dřevění ohební panáčci, kteří se díky flexibilní 
konstrukci, ze které jsou vyrobeni, mohou hýbat 
podle přání dětí.

Velikost: 21 cm
Materiál: Dřevo, textil, ABS, pogumované lanko



Mašek - puppets and toys
VESELÁ AUTÍČKA

4401 4402 4403 4404

4405 4406 4407 4408

4409 4410 4411 4412

4413 4414 4415 4416

Nápaditá a stylová dřevěná autíčka na čtyřech 
kolech spojených kovovými osičkami.

Velikost osobního auta: š 15 x v 5,5 x h 3 cm
Velikost dodávky: š 16 x v 7,5 x h 3 cm
Materiál: Břízová překližka, kov (středy kol a osy)
Povrchová úprava: Přímý potisk materiálu



Mašek - puppets and toys
DŘEVĚNÉ HRAČKY

46214601

4602

4901 4902

Spoustu individuálních dílů 
stavebnice



Mašek - puppets and toys
DŘEVĚNÉ HRAČKY
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Kontakt:
Mašek - umělecká výroba

Oblekovická 185/133, Znojmo
Česká republika

obchod@umeleckavyroba.cz
+420 797 610 285

www.umeleckavyroba.cz

Jsme tým. Dnes a denně se snažíme, 
abychom vás obklopili dokonalými 
produkty, ze kterých budete mít ra-
dost. V současné době jsme největší-
mi výrobci loutek ve střední Evropě. 
Ročně jich vyrobíme okolo 30.000 ks 
a mnohé z nich cestují po celém svě-
tě. Stejně tak i naše hračky jsou velmi 
oblíbené a zaujímají významné mís-
to u  našich malých zákazníků. Neu-
sínáme však na vavřínech a chceme, 
abychom za pomoci moderních tech-
nologií a poctivé řemeslné práce byli 
špičkou nejen v oblasti výroby loutek 
a designových dřevěných hraček, ale 

také férovým partnerem při realizaci 
vašich nejrůznějších projektů.
Rodinnou firmu založil Pavel Mašek 
v roce 1990. K výrobě loutek ho inspi-
roval jeho otec, který měl k loutkám 
vždy velmi blízko. Ten také přivedl 
do firmy známého výtvarníka Emila 
Hauptmanna (†2012), který je auto-
rem mnoha návrhů loutek, divadel 
nebo hraček, ale také nejrůznějších 
kreseb a obalů.  V současné době 
působí ve firmě už druhá generace 
a  jsme přesvědčeni, že tady pro vás 
budeme ještě velmi dlouho.

NĚCO O FIRMĚ




