
Vážení zákazníci, 

jsme česká firma Srdeční záležitost s.r.o ,zabývající se výrobou 

a distribucí dárkových a reklamních předmětů. Rádi bychom Vám nabídli naše 

produkty pro vznik Vašich propagačních materiálů. Jsme schopni vytvořit 

Vám tématický obrázek, nebo zpracovat Vámi dodaný.

 Všechny produkty kromě tisku na porcelán mohou být i v malém množství,

 aniž by to ovlivnilo cenu výrobku. 

U porcelánu je třeba objednat min 100 ks  výrobků  od  motivu. 

Jsme také připraveni reagovat na Vaše nápady a tipy a připravit suvenýr dle vašich

 požadavků. 

Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
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Porcelánové hrnky- různé tvary.

Magnet
5x5 cm Podložka 

10x10 cm

Tašky s reklamou. Lze vytvořit různé tvary, rozměry i barevnost. 

Tašky a pouzdra z plsti na ( mobil, brýle, tablet, 
notebook, toaletní taštička aj...)

Rozměra a tvar lze vytvořit dle přání zákazníka.

Potisk triček bílých i barevných.

Kolekce vytvořených suvenýrů pro Lipno.

Reklama na  porcelánu. 
Kvalitní reklamní předmět z 
českého porcelánu polepen 

obtisky a vypálen v peci na 800 C.
Vhodný pro časté používání.

KATALOG REKLAMNÍCH

A PROPAGAČNÍCH  PŘEDMĚTŮ

A FIREMNÍCH DÁRKŮ

                              Srdeční záležitost s.r.o

www.srdecnizalezitost.com e-mail:srdecni-zalezitost@centrum.cz

tel:608171097



Relaxační bylinná lázeň. Různé druhy:
levandule, mateřídouška, kopřiva ..

Reklamu lze aplikovat na obal.  

Čajík do konvičky.
Malé balení sypaného čajíčku.
 Možnost různých druhů čajů. 

Reklamu firmy možno
 zakomponovat na obal čaje.

Vonný palmový vosk do aromalampy. 
Je možno různé variace vůní, barev i tvarů. 
Na obal je možno doplnit reklamu firmy. 
Vosk se vloží do aromalampy , zapálí se svíčka
vosk se rozehřeje a příjemně provoní prostor.

Vonná svíce z palmového vosku v hrníčku objem 0,1l.
Reklamu lze umístit na hrníček .

Sypaný čaj.
Možnost různých druhů : ceylon,

rooibos,gun powder.......
Reklamu firmy možno zakomponovat 

na obal čaje.

Čerstvě pražená káva z naší pražírny. 
CAFFE 100% ARABICA KÁVOVÉ SMĚSI

Pro milovníky Caje.

Pro labužníky kávy.
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Bylinkový polštářek plněn dutým vláknem 
a levandulí .

Jsou možné jakékoliv variace bylinek a velikostí. 

Solný nahřívací polštářek10x15 cm 
vhodný na uvolnění nosních dutin 

a prohřátí těla. Obsahuje směs bylin
 podporující uvolnění nosu.

 

Nahřívací pohankový polštářek.
 Vhodný na uvolnění páteře

 a prohřátí těla. Možné jakékoli
 rozměry. 

 

Bylinkový pytlíček s levandulí vhodný
 na provonění šatníku, či jiných prostor.
Vhodný dárek na aplikaci vaší reklamy. 

Solný nahřívací polštářek20x25 cm 
vhodný na prohřátí a uvolnění těla.

 Obsahuje mořskou hrubou sůl
a květ levandule, nebo jalovec.

 Má snímatelný povlak.

 
 Aromasáček - vhodný na provonění auta, 

nebo jiných prostor. Obsahuje vnitřní pytlíček,
 který je navoněn směsí éterických olejů,

 které se dají dokapávat.
Vrchní část je vhodná na aplikaci reklamy. 

 

Květiny z dřevěné
překližky  s

vypáleným textem.

Přívěsek z březové překližky s
vypáleným motivem.

Možnost laserem vypálit nebo vygravírovat 
jakýkoliv motiv do kovu, nebo dřeva.
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