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Vážení,

velice rádi bychom vám představili naši nabídku dekoračních a drobných dárkových výrobků, vyráběných

v naší chráněné dílně.

Současný výrobní sortiment tvoří:

Dekorativní výrobky – vonné věnce, bylinkové podšálky, prostírky, nahřívací pohankové a špaldové 

polštářky, vonné pytlíky, textilní košíky...

Výrobky pro děti a mateřské školy – zástěrky, kapsáře, podsedáčky, balónky,… 

Reklamní a propagační výrobky

Všechny naše výrobky jsou ušity ze 100% bavlny, k plnění používáme:

pohankové slupky, levanduli, mateřídoušku, mátu peprnou, meduňku lékařskou a jiné.

Veškerý náš vyráběný sortiment je možné shlédnout v našem e-shopu http://eshop.daneta.cz.

Pokud vás naše výrobky zaujmou velice rádi bychom s vámi spolupracovali.

Proč spolupracovat právě s námi?

● vyrábíme bohatý sortiment textilních výrobků, doplňků a dekorací

● naše výrobky ušijeme na míru každého zákazníka

● odběr našich výrobků i služeb je možný v rámci -NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ –

Na případnou spolupráci se těší  Ing. Erika Jarkovská, vedoucí CHD Daneta

http://eshop.daneta.cz/


Kolekce černo-bílá



Kolekce fialová růže



Kolekce fialové ornamenty



Kolekce hnědo-béžová



Kolekce hnědý patchwork



Kolekce levandule fialová



Kolekce levandule klasická



Kolekce levandule patchwork



Kolekce levandule srdíčková



Kolekce oranžový patchwork



Kolekce růžová růže



Kolekce šípková růže



Kolekce zámecká



Kolekce zelený patchwork



Termokryt se sadou podšálků

Prostírání a levandulové srdíčko

Nahřívací polštářek

Dekorační košík

Textilní košík

Chňapka srdíčko

Vonný věnec

Prostírání



Adresa:
Pospíšilova 787,

areál SPŠ Stavební
500 03 Hradec Králové

Tel.:725 405 451/ 720 996 136
E-mail: dilna@daneta.cz

eshop.daneta.cz 
www.daneta.cz

Otevírací doba: Po-Pá 7-13 hod

Vedoucí chráněné dílny:
Ing. Erika Jarkovská

erika.jarkovska@daneta.cz
Tel.:720 996 136

DANETA
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