
KATALOG DÁRKŮ 
KTERÉ NEPŮJDOU NA DNO SKŘÍNĚ



KUCHYŇSKÉ UTĚRKY | stromeček

Nabízíme tři cenové kategorie:

STANDARD | cena 75,- Kč / balení (3kusy)

    klasické kuchyňské káro v několika různých variantách,

    designu negativ/pozitiv

TOP | cena 87,- Kč / balení (3kusy)

    žakárově tkané utěrky s různými motivy 

EXKLUZIV | cena 123,- Kč / balení (3kusy)

    utěrky, které jsou nadčasové nejenom svým designem, ale i materiálem.

Kombinace bavlny s bambusovou viskózou nebo konopím

zajistí dlouhou životnost utěrky, extra velkou savost,

jsou 4x nasákavější než 100% bavlněné.

Vaše logo: výšivka nebo nášivka

Jednu z nejvíce praktických věcí darujte vtipně jako vánoční stromeček.

Balíček kuchyňských utěrek složených do tvaru vánočních stromečků

jistě potěší a navíc budete originální.



FROTÉ PROGRAM Z MIKROBAVLNY

značka SLEEP WELL for BATH
Extra jemné a nadýchané froté vyznačující se nejenom vysokou savostí, ale i stálostí barev.

V nabídce 25 různých barev. Lze nabídnout samostatně ručníky nebo osušky, případně sety obou.

Rozměr ručníku: 50 x 100 cm | cena 89,- Kč

Rozměr osušky: 70 x 140 cm | cena 181,- Kč

Vaše logo: výšivka nebo nášivka



DÁRKOVÝ FROTÉ SET „STARS“
Pro každého, kdo je vaší hvězdou.

Souprava 2 ručníky + 1 osuška je zabalena v dárkovém boxu s průsvitným víkem.

Stačí přihodit PF a zavázat stuhou a získáte krásný dárek.

Froté je vytkávané žakárovým vzorem hvězdiček v elegantní kombinaci tmavě modré a šedé barvy.

Rozměr osušky: 70x140 cm

Rozměr ručníku: 50x100 cm

Cena setu: 349,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, PF přání



DEKY MIKROFLANEL SLEEP WELL UNI
Co darovat v zimě lepšího, než hebkou a hřejivou deku?!

Dárek, který si užije nejenom sám obdarovaný, ale celá jeho rodina a ještě dlouho

na vás budou vzpomínat jako na firmu, která dává super dárky. 

Rozměr deky: 150x200 cm | cena 243,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, papírová banderola se stuhou

Aktuální nabídka barev skladem na vyžádání.



DEKY OVEČKA
Nejoblíbenější deky na trhu.

Kombinace dvou vrstev, mikroflanelu a imitace ovčí vlny.

Obě vrstvy imitace ovčí vlny, jedna přírodní,

druhá v různých barevných variantách.

Rozměry deky: 150x200 cm

Cena: 464,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, papírová banderola se stuhou

Aktuální nabídka barev skladem na vyžádání



DEKY OVEČKA | manžestr
Nejoblíbenější deky na trhu.

Kombinace dvou vrstev, mikroflanelu a imitace ovčí vlny.

Deka s 3D efektem manžestru, huňatá, ale lehká.

Rozměry deky: 150x200 cm

Cena: 500,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, papírová banderola se stuhou

Aktuální nabídka barev skladem na vyžádání



DEKY OVEČKA | prošev
Nejoblíbenější deky na trhu.

Kombinace dvou vrstev, mikroflanelu a imitace ovčí vlny.

Deka vhodná i jako přehoz, vrchní varianta mikroflanel

s krátce střiženým vlasem, skrz prošitá v designu malých kostiček.

Rozměry deky: 150x200 cm

Cena: 510,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, papírová banderola se stuhou

Aktuální nabídka barev skladem na vyžádání



DEKY SLEEP WELL LUXURY
Novinka na trhu. Luxusní deka z mikrovlákna hebká jako peříčko.

Barvy: ecru, čokoláda, antracit

Rozměry deky: 150x200 cm

Cena: 499,- Kč

Vaše logo: výšivka, nášivka, papírová banderola se stuhou



ALFONS MUCHA | deky
Buďte originální jako Alfons Mucha – nejvýraznější umělec v českých dějinách,

který nechal svoji stopu po celém světě, zvláště pak oblíbená jsou jeho díla

v Japonsku. Mucha se stal významným a průkopnickým secesním umělcem.

Navrhoval a zveřejňoval reklamní plakáty, bohaté ilustrace

a řadu dekorativních panelů, vyvinul vlastní estetické ideály a originální styl,

který je dnes znám jako „styl Mucha“. Jeho práce jsou typické

zobrazováním ideálů ženské krásy.

My jsme z jeho palety vybrali obraz AMETYST, který jsme za poskytnutí

licence přenesli na deku a na utěrku.

Rozměr deky: 150x200 cm

Rozměr utěrky: 50x70cm

Cena: 500,- Kč

Vaše logo: nášivka, papírová banderola se stuhou



BAVLNĚNÝ PYTLÍK | na pečivo, ořechy, apod.
Pokud sledujete trendy v oblasti dárků, tak vás jistě zaujme

naše bavlněná řada pytlíků na pečivo, případně ovoce i zeleninu.

Z vlastních tkaných materiálů v režné barvě šijeme a vyšíváme kolekce pytlíků na přání.

V kombinaci s černou výšivkou a stužkou na zavázání vznikne

originální pytlík, který bude každý, v dobrém závidět.

Cena: 60,- Kč (platí pro oba formáty)

Vaše logo: výšivka, nášivka



Dárek, který rozzáří každé dětské oči.

Hračka, se kterou se každý naučí kouzlit.

Jednoduchým trikem uděláte z jednoho zvířátka úplně jiné.

Perfektně zpracovaný plyšák s nápadem.

Kamarád s didaktivním přesahem – rozvíjí dětskou motoriku.

Cena: 143,- Kč

Vaše logo: nášivka

MAGICKÝ PLYŠÁK 2v1
KROKODÝL / DRAK

KONÍK / MYŠKA

HROCH / ŽIRAFA

TYGR / ZEBRA

PRASÁTKO / KRAVIČKA



Svitap J.H.J. spol. s r.o.

Kijevská 423/8
568 02 Svitavy
IČO: 46509755
DIČ: CZ46509755

Ústředna

+420 461 568 111

Sekretariát

+420 461 568 148

+420 605 700 602

Marketingové oddělení

+420 461 568 166

+420 605 700 601

info@svitap.cz

Ceny uvedené v tomto katalogu jsou bez DPH.


