
termékkatalógus     
adsz. kapsz. segítesz! 





Célunk végtelenül egyszerű:
Segíteni az autizmussal élőknek 
a nap minden percében. Azt szeretnénk, 
hogy a legjobb környezetben élhessenek.
 
Anyagi támogatás mellett fejlesztés-
sel, kutatással és terápiával erősítjük a 
lakóotthonok munkáját, hogy magyaror-
szágon ne legyen nehéz autistaként élni.

AUTISTIC ART KÖZHASZNÚ
ALAPÍTVÁNY

AUTISTIC ART MŰVÉSZETI 
PROGRAM

Művészeti programunkat kortárs 
képzőművészeti szemlélettel 
kifejezetten autizmussal élők 
számára alakítottuk ki.

A művészeti foglalkozások ablakot 
nyitnak az autizmussal élők nehezen 
hozzáférhető világára, számukra pedig új 
lehetőségeket nyitnak a mi világunkban.

AUTISTIC ART MÁRKA
DESIGN ÉS FENNTARTHA-
TÓSÁG

Az Autistic Art márka termékein a 
művészeti foglalkozásokon született
kiemelkedő grafikák jelennek meg, 
egyesítve a művészetet, a designt és 
a jótékonyságot.

a design összeköt    

adsz. kapsz. segítesz!                                              shop.autisticart.hu

shop.autisticart.hu


KIVIBAG

Egyedi tervezésű, környezetbarát 
étel csomagoló. 

Az eldobható szendvics csoma-
goló anyagok (folpack, alufólia)  
remek alternatívája.

Ár: 4.900 Ft

Food Wrap People, Labyrinth

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/uzsonnas-taskak-97/lunch-bag-playground-556


Az élelmiszer és nasi mellett 
kisebb tárgyak, akár pipere 
tárolására, szállítására is 
tökéletesen alkalmas design 
táska.

Elfér benne egy kis gyümölcs, 
zöldség, de akár a kutyusok 
jutalomfalatkáihoz is használ-
hatod.

Ár: 3.900 Ft

Snack Bag Labyrinth

shop.autisticart.hu

http://https://shop.autisticart.hu/snack-bag-people-555
https://shop.autisticart.hu/uzsonnas-taskak-97/snack-bag-people-555


Tökéletes tízórainak, 
ebédnek, uzsonnának, 
iskolában, játszótéren, 
strandon, munkában...

Ár: 5.900 Ft

Lunch Bag Reggie

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/lunch-bag-reggie-531


Ceruzatartók

Négyféle grafikával készült, 
íróasztalod dísze lehet.

adsz.
kapsz.
segítesz!

Ár: 800 Ft

shop.autisticart.hu

http://https://shop.autisticart.hu/papir-iroszer/autistic-art-ceruzatarto-506
https://shop.autisticart.hu/papir-iroszer/autistic-art-ceruzatarto-432


Hernyóselyem kendők

A > Sun City 
B > Blue Castle
C > Face-Book
D > Traffic Jam 

Méret: 70 x 70 cm

Ár: 25.000 Ft

shop.autisticart.hu

C

D

BA

https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-sun-city
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-blue-castle
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-face-book
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-traffic-jam
https://shop.autisticart.hu/ruhazat


Hernyóselyem kendők

A > People 
B > Bubbles
C > Shopping List
D > Market Place

Méret: 70 x 140 cm

Ár: 30.000 Ft

shop.autisticart.hu

C

D

BA

https://shop.autisticart.hu/ruhazat/kendo-hernyoselyem-people
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-bubbles
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-shopping-list
https://shop.autisticart.hu/kendo-hernyoselyem-market-place
https://shop.autisticart.hu/ruhazat


Parafa füzet

Fenntartható és felelős 
erdőgazdálkodásból származó 
alapanyagokból, egyedi Autistic 
Art  grafikával díszített füzet. 

Triangles

Parafa zseb-jegyzetfüzet 
160 sima, elefántcsont színű 
oldallal és könyvjelző 
szalaggal,  A6-os méretben.
 

Ár: 2.500Ft

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/papir-iroszer/autistic-art-notesz


Parafa - KÉK 
lenvászon jegyzetfüzet 

a design összeköt. - felirattal

Fenntartható és felelős 
erdőgazdálkodásból származó 
alapanyagokból készült parafa 
és 100% kékre festett lenvászon 
borítású, 192 vonalas lapból álló 
jegyzetfüzet, A5 méretben.

Ár: 3.400Ft

shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/parafa-lenvaszon-vonalas-fuzet-kek




Notesz

A legjobb oldalad - a segítség, 
amivel az autizmussal élők is tovább 
lapozhatnak.

Hogyan jutunk a fogyatékosságtól 
az értékteremtésig? Ez az exkluzív, 
finom tapintású borítóval, lekerekített 
sarkokkal és gumis rögzítővel készült 
notesz nagyon jó példa erre.

Ár: 3.500 Ft

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/papir-iroszer


NEBOUXII Zokni

A vidám mintát Kalocsai
Nóri, egyik lakoótthonunk 
lakója rajza alapján 
terveztük.

Két méretben elérhető:
    35-39-ig
   40-45-ig

Ár: 3.900 Ft

shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/ruhazat/nebouxii-x-autistic-art-zokni-35
http://shop.autisticart.hu/ruhazat/nebouxii-x-autistic-art-zokni-35


BRIONY -
Környezetbarát táska 

A négyféle mintával 
készült Briony x Autistic Art 
összehajtható táskák a 
környezettudatos 
életmódot kedvelők 
egyik kedvenc kiegészítője. 

Legyen mindig egy 
Autistic Art szatyor a 
táskádban és használd 
újra meg újra!

Ár: 3.990 Ft

shop.autisticart.hu

http://https://shop.autisticart.hu/shopping-bag
http://shop.autisticart.hu/shopping-bag


Termelői méz

Az Alvárium Méhészettel 
háromféle ízben alkottuk 
meg a mézeinket.

314ml

Nyári virág: 2.000 Ft
Hárs: 2.300 Ft
Repce krém: 2.000 Ft

shop.autisticart.hu

http://https://shop.autisticart.hu/mez
http://shop.autisticart.hu/mez


Abaffy  -
Ezüst Házikó Karkötő

Szívesen viseled az 
autista lakoótthonos 
sorsát?
Viselj egy karkötőt is, 
ami a segítséged 
szimbolizálja!

Ár: 7.990 Ft

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/ruhazat/autistic-art-ezust-karkoto


Eszka X Autistic Art takaró - PICNIC
 

Étkészlet mintázattal a 
piknikezés is vidámabb. 
Puha kötött pléden a 
kinttöltött idő is lehet jótékony

Mérete: 140x210 cm

Ár: 24.900 Ft

shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/eszka-x-autistic-art-takaro-603


Eszka X Autistic Art takaró - CARDS

Játékos kedvűeknek kifejezetten 
ajánlott!  

Puha kötött pléddel
betakarózva egyrészt jóleső 
érzést kapsz, másrészt 
támogatást adsz!

Mérete: 140x210 cm

Ár: 24.900 Ft

shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/eszka-x-autistic-art-takaro-617


CADEAU bonbonok

A Cadeau Kézműves Bonbon Manufaktúra
dobozai apró kincseket rejtenek.

6 szemes válogatás

Ár: 2.500 Ft

14 szemes válogatás

Ár: 5.200 Ft

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/kezmuves-csokolade-83


Kedveskeksz

Ár: 
Citromos: 2200Ft 
Csokis: 2450Ft 
Sajtos: 2450Ft

A kekszeket mindig frissen 
sütjük, így előrendelést 
tudunk rájuk felvenni. 
Az elkészítés ideje 4 
munkanap. A minimum 
rendelési mennyiség 50 
csomag, ezért ezt a terméket 
főleg vállalati partnereinknek 
ajánljuk.

250g

 

A kekszek, az épségük megóvása érdekében 
doboz csomagolásban kerülnek kiszállításra. 

shop.autisticart.hu

http://shop.autisticart.hu/


Teák

Zöld Frisseség
Hegyi Nyugalom
Mézbokor

Az 1000 Teaházzal együtt-
működve, csak nálunk 
kapható, különleges 
csomagolású teát 
kínálunk háromféle ízben.

30g 

Ár: 2.000Ft

shop.autisticart.hu

http://https://shop.autisticart.hu/tea-91
http://shop.autisticart.hu/tea-91


Borok

Etyeki Pláne 
Frizzante White: 

Királyleányka, 
Szürkebarát és Zenit.

Illatos, fűszeres, vidám, 
gyöngyöző, friss savú 
frizzante. Virágos, 
citrusos felütés, lédús 
korty fehér barackkal, 
almával és zamatos 
körtével. Hosszan frissítő, 
könnyű, feszes korty édes 
lecsengéssel.

Ár: 2.700 Ft

Vylyan Villányi 
Cuvée (2017): 

A Vylyan Pincészet 
által felajánlott magas 
minőségű borfajtára 

Autistic Art címke került - 
autizmussal élő alkotónk 
jellegzetes motívumával, 
melyből limitált darab-
szám készült. 

Ár: 3.800 Ft

shop.autisticart.hu shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/etyeki-kuria-plane-frizzante-white-2017-372
https://shop.autisticart.hu/borok-84/vylyan-villanyi-cuvee-2017-518


Gilvesy Rajnai
Rizling 
2019

A Gilvesy Pincészet 
által felajánlott magas 
minőségű borfajtára 
Autistic Art címke került - 
autizmussal élő alkotónk 
jellegzetes motívumával, 
melyből limitált 
darabszám készült.

A Váradi-dűlő új, Rajnai 
Rizling telepítésének 
második termése került 
a palackba. 

Ár: 5.500 Ft

Bolyki Egri Bikavér 
2015

A Bolyki Pincészet által 
felajánlott magas minőségű 
borfajtára Autistic Art címke 
került - autizmussal 
élő alkotónk jellegzetes 
motívumával, 
melyből limitált 
darabszám készült.

Kékfrankos, cabernet franc, 
merlot, zweigelt, blauburg-
er és portugeiser spontán 
erjesztve, nyolc hónapon át 
500 literes hordóban érlelve, 
szűretlenül palackozva.

Ár: 3.400 Ft

shop.autisticart.hu shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/borok-84/gilvesy-varadi-rajnai-rizling2016-17
https://shop.autisticart.hu/borok-84/bolyki-bikaver-2015-17


Szepsy Furmint & HUN 
2020

A száraz furmintok illatosak, 
jó savérzettel rendelkeznek, 
közepes testűek, viszonylag 
visszafogott alkohol-
tartalommal.

A HUN márka a Bányász, 
Hasznos, Bohomáj, Úrág-
ya, Urbán, Nyulas dűlőkből 
készült, tartályos 
technológiával.

Ár: 5.500 Ft

shop.autisticart.hu

https://shop.autisticart.hu/borok-84/szepsy-furmint-and-hun-610


 shop.autisticart.hu

shop.autisticart.hu

