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DANETA
CHRÁNĚNÁ DÍLNA

Rádi bychom Vám představili nabídku výrobků chráněné dílny DANETA, 

spolku rodičů a přátel zdravotně pos�žených dě�.

Vytvořili jsme pro Vás speciálně zaměřený sor�ment dětských tex�lních doplňků, potřeb a 
pomůcek.

Taktéž u nás najdete i doplňky na doma pro dě� nejen „školkového věku”.

Novinkou v naší nabídce je velké množství didak�ckých výrobků, jež každé dítě či žáka 
zaujmou, zabaví a přitom pomáhají rozvíjet jeho logické myšlení, krea�vitu, představivost a 
zároveň též podporují rozvoj jemné motoriky.

Všechny námi nabízené výrobky jsou zpracovány pod metodickým vedením pedagogů MŠ, ZŠ 
a SŠ, Daneta - vychází z potřeb dě� a žáků.

Vám, jakožto potencionálním zákazníkům se snažíme nabídnout nejen nové nápady, ale i 
maximální kvalitu výrobků.

Materiály

Převážná většina našich výrobků je ze 100% bavlny, v menší míře pracujeme s technickými 
tkaninami a pevnou kočárkovinou.

Výplňkovým materiálem je vatelín, popř. PES kuličky - dobře se udržují, dají se prát, jsou tedy 
vhodné pro alergiky.

Sedáky, polohovací pomůcky a vaky dle požadavků plníme i EPS (polystyrénovými) kuličkami 
či mikroperličkami.

Velmi žádanou výplní jsou i pohankové a špaldové slupky i v BIO kvalitě - to znamená, že při 
jejich pěstování nebyly použity žádné chemické ani jiné postřiky. Veškeré výrobky s touto 
náplní mohou bez obav využívat i alergici. Slupky to�ž neobsahují žádné látky poživatelné 
roztoči ani jinými organizmy.

Bude nám c� mít možnost dodat některé z našich výrobků právě Vám a uděláme vše proto, 
abychom vaši důvěru nezklamali.

Dále Vám budeme vděční za jakékoliv jiné náměty směřující k obohacení našeho 
sor�mentu. Samozřejmě si budeme velmi vážit Vašich rad a doporučení.

Nenajdete-li v naší nabídce přesně to, co potřebujete, neváhejte nás kontaktovat, velice 
rádi Vám vyhovíme.

Poskytujeme NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
Jsme plátci DPH
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KAPSÁŘE
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Ramínkové kapsáře
Kapsáře jsou vybaveny několika různými kapsami, do kterých se vejde spousta 

potřebných věcí, jako například papučky, oblečení a jiné drobnos�, které každé dítko 

ve školce potřebuje. Zavěšení kapsáře je řešeno pomocí klasického ramínka, které 

pěkně drží tvar a na rozdíl od jakýchkoliv poutek zajis�, že se kapsář neutrhne. 

Velikost:  40 x 60 cm

Vytvořili jsme kapsáře pro dě�, které chodí do školky nebo se do ní teprve chystají.
Připravili jsme je v mnoha provedeních a barevných kombinacích s nejrůznějšími 
mo�vy, ze kterých si vyberou jak holčičky, tak kluci.

230,-
Ramínkové kapsáře na knoflíky
Kapsář do školky a nejen tam. Má kapsičky, na ramínku je uchycen pomocí třech 
knoflíčků. Ramínko se dá pohodlně vyndat a kapsář vyprat. 

Velikost: 30 x 40 cm

160,-



Veselé zvířátkové kapsáře
Veselé kapsáře na hračky udělají radost nejen u postýlky, ale kdekoli v dětském 
pokojíčku. Kapsář je hezky propracovaný a plněný dutým vláknem, takže je příjemně 
měkký. Vzadu opatřen poutkem na zavěšení. Vpředu má jednu kapsu. do které je 
možné dát cokoliv.

Velikost: 25 x 40 cm

Kapsář žába

160,-

Kapsáře - pes, kočka, medvěd,...

220,-

6



Velký adventní kapsář
Připravte dětem překvapení pro čas adventu do netradičního a originálního 
adventního kalendáře. Je zdoben 24 kapsičkami, pro každý předvánoční den jednou.
Co může čekat nejmenší dě� uvnitř? Něco sladkého, malá hračka či obrázek... jistě Vás 
napadne.
Ještě spousta dalších variant. Určitě �mto nápaditým adventním kalendářem 
nezklamete. 
Úžasné na něm je, že jej můžete použít každý rok. Kalendář ala kapsář je vyroben ze 
100% bavlny, podšitý vatelínem.

Velikost:  120 x 80 cm

690,-

8
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Kapsář počasí
Tato didak�cká pomůcka umožňuje dětem názorným způsobem vnímat charakter 
počasí během dne a týdne. Rozvíjí představu dě� v čase, učí názvy dní v týdnu,...

Set Týdenní kapsář počasí obsahuje:
- šitý vyztužený kapsář o rozměru 42 x 85 cm + poutka 7 cm
- 7 karet s názvy dní v týdnu
- kar�čky se symboly počasí - dle dohody lze zvolit jiné mo�vy

Jednotlivé kar�čky jsou zalaminované, ze spodní strany opatřené suchým zipem. Suchý 
zip je taktéž našit na kapsáři - jednoduchá manipulace s obrázky. K uložení potřeb a 
nevyuži�ch kar�ček slouží dvě kapsy v dolní čás�.

V případě požadavků lze doplnit:
- kar�čkami ročních období
- kar�čkami měsíců,...

390,-

Kapsáře dle Vašich přání
Na zakázku vyrobíme kapsář v jakékoliv velikos�, z jakékoliv látky - 
neváhejte nás kontaktovat.



ZÁSTĚRKY
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V naší nabídce najdete zástěrky pro kluky i holky, vhodné do školky, školy i na domácí 
tvoření.
Velikost: od 86 - 128 cm

Zástěrka klokanka
Zástěrka ze 100% bavlny vhodná do školky, školy i na domácí nošení. S prak�ckou 
kapsou na schovávání drobných pokladů. Na boku se zavazuje na mašličku, popř. je 
zavazování nahrazeno suchým zipem.

Zástěrka ve veselých barvách - nejlepší způsob jak rozsví�t i pošmourný den doma i ve 
školce. K zástěrce se úžasně hodí i naše šátečky - získáte tak velmi hezký komplet!
Myslete na detaily... Dokáží zázraky :-). 

Vyrábíme ve dvou velikostech:

Vel. 1 pro 3 - 4 let - 35 x 24 cm
Vel. 2 pro 5 - 7 let - 45 x 34 cm
Dle přání i jiné rozměry

Všimli jste si různého zapínání?

160,-
Vel. 1

175,-
Vel. 2
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Dětská kuchařská zástěrka 3 - 8 let
Našim malým kuchařům a kuchařkám - zástěrky pro spoustu využi�. Tyto zástěrky 
jsou určeny nejen na vaření, ale mohou sloužit dětem také jako zástěrky na 
malování, do školky, na kroužky výtvarné výchovy, keramiky nebo jako ochranná 
pomůcka pro malé zahradníčky. Dětská zástěrka má klasický tvar s vázačkami za 
krkem a kolem pasu a našitou prak�ckou obdélníkovou kapsu.

Je určena pro dě� od 3 do 8 let.

V nabídce máme i větším provedení pro maminky.

Zástěrka malá kuchařka

Zástěrka malý kuchař

95,-

95,-
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Zástěrka malířská
Prak�cká zástěrka na malování chrání oblečení a malý malíř zůstane čistý. Zástěrka 
má vzadu zapínání - pouze na suchý zip, rukávy jsou ukončené nápletem. Vpředu je 
kapsička na nezbytné malířské potřeby.

155,-

Zástěrka do pasu
Klasická zástěrka s vázačkami kolem pasu a spodní kapsou. 
V naší nabídce máme i ve větším provedení pro maminky.

80,-
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DOPLŇKY K ZÁSTĚRKÁM

Šátečky pro holčičky
Ušity ze 100% bavlny.
Šijeme ze stejných látek jako zástěrky.
Velikost - univerzální

45,-

Chňapky
Pro kuchaře máme v nabídce také nepodstradatelné kuchyňské chňapky. Jsou 
oboustranné, pratelné na 40 stupňů. Vše lze barevně ladit k zástěrkám.

Čepice pro malé kuchaře
Pro opravdu velké kuchaře nabízíme i kuchařské čepice. Velikostně sedí každému, 
protože vzadu je zapínání na suchý zip. Poslouží nejen doma, ve školce, ale lze využít 
například i na dětském karnevalu.

45,-

95,-
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ZVÝHODNĚNÉ SADY
Sada č. 1
Zástěrla klokanka, vel. 1 popř. vel. 2 + šáteček.
Barevné provedení dle vašeho výběru.

200,-
Sada č. 2
Zástěrka - malý kuchař (malá kuchařka) + čepice pro malé kuchaře + chňapka.

Sada č. 3
Kapsář ramínkový malý + taš�čka s uchem + pytlík.

220,-

220,-



PODSEDÁČKY, CVIČEBNÍ 
A HERNÍ POMŮCKA

Náš nejoblíbenější výrobek - vyrábíme ve dvou velikostech:
Vel. 1 - 33 x 33 cm
Vel. 2 - 25 x 25 cm 

Bavlněný potah je pratelný, zapínaný na zip, vyplněný molitanem o tloušťce 3 cm.

Čtverec s uchy, který, má mnohostranné využi�:
 
Podsedáček - na sezení doma či venku, prak�cké přenášení pomocí ucha, vpředu je 
kapsička na drobné věci.

Cvičební pomůcka - pomocí dvou uch se dětem výborně drží, lehce zvedá, spojuje 
mezi sebou... V naší školce se moc líbí!

Dětská židličkovaná - klasická hra, dě� se místo usazení na židličky postaví na 
čtverec.
Pexeso,... 

Zcela jistě je dokážete využit i na spoustu dalších ak�vit

120,-
Vel. 1

150,-
Vel. 2

Různé látky

22



Podsedáčkové pexeso
12 kusů podsedáčků ve velikos� 25 x 25 cm
Obrázků zvířátek máme mnoho, lze tedy vytvořit i větší sady.

1300,-

24



Pohankové relaxační sedáky v BIO kvalitě 

Jistě rádi s dětmi sedíte, povídáte se, hrajete hry, čtete knihy, nebo se díváte na 
pohádku? Nebo prostě jen tak odpočíváte, meditujete či cvičíte jógu?

Ke všem těmto účelům, a ještě k mnoha dalším, slouží pohankové sedáky.
Vyrábíme ve velikos� - průměr 30 cm, výška 10 cm

Sedáky se na sebe dají vrstvit. Lehce se s nimi manipuluje díky dvěma poutkům. 
Vrchní bavlněný potah je snímatelný, pratelný, zapínání na klasický zip na spodní straně 
povlaku.

Náplň je též v bílém potahu opatřeném zipem pro možnost dosypání dle potřeby.

Výplň tvoří pohankové a špaldové slupky v BIO kvalitě - to znamená, že při jejich 
pěstování nebyly použity žádné chemické ani jiné postřiky. Veškeré výrobky s touto 
náplní mohou bez obav využívat i alergici. Slupky to�ž neobsahují žádné látky 
poživatelné roztoči ani jinými organizmy.

Bio kvalita

320,-

Něco o pohankových slupkách: 
op�málně se přizpůsobují tvaru těla a zajišťují pohodlí, mají mikromasážní  
účinky jejich příjemný šelest má uklidňující účinek.

26
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Sedák plněný EPS 
(polystyrénovými kuličkami)

Je obdobou pohankového relaxačního sedáku, jeho přednos� je nízká váha, pevnější 
materiál.

Standartně vyrábíme sedáky o průměru 40 cm a výšce 18 cm - náplní jsou kvalitní 
zdravotně nezávadné EPS kuličky.

Sedák se skládá ze dvou čás�: vrchní obal je ušitý z pevné látky - kočárkoviny, je 
opatřen poutkem a skrytým zipem. Vnitřní polštář je z pevné bavlněné tkaniny, též 
opatřen zipem na dosypání kuliček. 

Zakázkově vyrábíme sedáky v různých velikostech, polohovací válce, klíny, vaky,...
- vycházíme z individuálních potřeb zákazníků. 
Máte-li přání, obraťte se na nás - zpracujeme Vám cenovou nabídku, dle dohody Vámi 
poptávané vyvzorujeme.

450,-
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DIDAKTICKÉ VÝROBKY

Didak�cky zaměřené tex�lní výrobky jsou velmi oblíbené. Hravou formou rozvíjí 
myšlení dě�.

Dě� si s těmito pomůckami užijí spousty legrace a osvojí si během hraní nové 
dovednos�:
- zavazování tkaniček
- zapínání zipu, konflíků, patentů
- poznávání barev, tvarů, čísel, písmen, dnů v týdnu, hodin,...

Pokud hledáte pro dě� výrobek, který je bezpečný, užitečný a ještě k tomu 
„něco” naučí, jsou didak�cké tex�lní pomůcky přesně to pravé.

Kolekce MOUDRÁ SOVA - NOVINKA 
(jinde nenajdete)

Jedná se o sérii několika pracovních des�ček, podsedáčku ve velikos� 33 x 33 cm s 
jedním uchem pro snadné přenášení.

Bavlněný potah je pratelný, zapínaný na zip, vyplněný molitanem o tloušťce 3 cm.
Lze prát při teplotě 30 °C.

Barvička
- k výuce barev a tvarů

Sluníčko má paprsky z barevných provázků - Znáš barvičky?
Dole se směje housenka - Jaké má barvičky bříška a nožiček? Poznáš, kde je pun�k, 
proužek, kostka a srdíčko?

240,-



Botky
Bo�čky dnes dě� mají většinou tkaničku - proč to nevyzkoušet a nenatrénovat?

- Umíš zašněrovat tkaničku?
- Umíš uvázat smyčku na botě?
- Umíš zapnout zip?

32

Oblékání
Slouží k nácvikům základních dovednos� jako je:
- zapínání - zipů, patentu, knoflíků, pásku a spony

Semafor
Znát semafor a barvičky na něm je pro dě� velmi důležité - semafor je napevno přišitý, 
vpravo v kapsičce jsou dva kryty na provázku opatřené suchým zipem - jedna, popř. dvě 
barvičky se dají zakrýt.

- Která barvička je zakrytá? Co to znamená?
- Jaké má semafor barvy?
- Kdy se může a nemůže jít přes silnici?

260,-

240,-

290,-



Strom
Strom, na kterém jsou přišité knoflíky. Dole pod stromem jsou dvě kapsičky - jedna 
na hrušky, druhá na jablíčka - uprostřed každého plodu je otvor na knoflík - dě� 
mohou ovoce libovolně vyměňovat(rozvíjí jemnou motoriku).

- Jakou barvu má strom, ovoce?
- Kolik je na stromě plodů?
- Umíš na strom připnout ovoce?
- Zvládneš rozdělit a schovat ovoce do kapsiček?

34

260,-
Hodiny
Chcete naučit dě� hodiny? Tato prak�cká pomůcka Vám to usnadní.

Naše podložka s tex�lní hodinami má ciferník s pohyblivými ručičkami - lehce se 
pohybuje díky přišitému knoflíku.

Ciferník tvoří dvanáct očíslovaných koleček, zalaminovaných, které se dají přichy�t 
ciferník pomocí suchého zipu - též se pomocí suchého zipu libovolně připnou po 
obvodu. Pomocí ucha na výrobku lze hodiny zavěsit na zeď.

290,-
Tvary
Znát základní tvary je pro dě� velmi důležité.

Pomocí naší výukové des�čky hravě zvládnete natrénovat. V dolní čás� je kapsička 
na zip (rozvíjí motoriku), ve které dě� čeká překvapení - barevné tvary přišité na 
šňůrce ve stejném barevném provedení, jako je napevno našité na podložce.

Úkolem dě� je najít stejný tvar - pojmenovat ho, určit barvu a pomocí suchého zipu 
připevnit vždy stejné tvary pod sebe.

- Poznáš tvar? (srdce, čtverec, trojúhelník, kruh a obdélník)
- Umíš spojit k sobě stejné tvary?
- Jakou barvu mají jednotlivé obrazce?

240,-



Provazování - NOVINKA
Didak�cká pomůcka pro rozvíjení nejen jemné motoriky, ale i rozvíjení logického 
myšlení.

Hrací des�čka je opatřena našitými proužky širokými 3 cm v pě� barvách, které je 

možné dle fantazie libovolně provazovat, tvořit různé vazby, provazovací variace.

Každý proužek je opatřen na konci suchým zipem, který umožní zajistění vytvořeného 

obrazce.

Tato didak�cká pomůcka slouží k poznávání čás� obličeje, vybrat správné umístění 

např. očí, nosu, rtů. Hravou formou lze vytvořit usměvavý či zamračený obličej. 

Úkolem je danou část obličeje pomocí suchého zipu, jímž je každá část opatřena, 

připevnit na správné místo.

Pro snadnější manipulace je výběrová lišta s částmi obličeje prak�cky skryta v  kapsičce, 

jež se při samotné manipulaci s dílkami jednoduše na bocích odepne.

Dětmi velmi oblíbená ak�vita.

36

Obličej - NOVINKA

Pes - NOVINKA
Tato didak�cká pomůcka slouží k nácviku znalos� prostorových pojmů: před, za, vedle, 

v, na,...

Zalaminovaný a obšitý pejsek je přivázaný ke svému domečku, lze ho přemisťovat po 

hrací des�čce - před boudu, do boudy, vpravo, vlevo,... Jistě každý najde nespočet 

možnos� a kombinací, jak danou ak�vitu využít.

290,-

260,-

260,-
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Didak�cká housenka 
Didak�cká housenka slouží získání několika dovednos� - procvičování jemné motoriky 
(jednotlivé díly housenky jsou spojené suchým zipem).

Rozepnu�m všech dílů vznikne celkem 11 malých polštářků 20 x 20 cm, které poslouží k 
dalším hrám nejen ve školce (cvičení).

Každý polštářek je plněný kvalitními PES kuličkami, též barevné provedení jednotlivých 
dílků je voleno tak, aby housenka byla možná využít také k výuce barev.

Každý polštářek je možné opatřit:

Číselnou řadou (čísla či pun�ky)
 
- malé dě� - poznávání číslic
- předškoláci - pomůcka na počítání, řazení vzestupné i sestupné řady čísel, orientace v 
číselné řádě - před, za, mezi,...

Abecední řadou (samohlásky, souhlásky, počáteční písmeno ve slově,...)

Polštářků je možné propojit mnoho :-)

  484,-
11 polštářků

Počítejte se 
mnou do 10



Polštářková abeceda 
Malé barevné polštářky s našitou aplikací základní abecedy a čísel 0-9. 

Polštářky jsou plněné PES kuličkami.

Barevné provedení : bílá, žlutá, zelená, červená, modrá, oranžová, hnědá, fialová

Mnohostranné využi� polštářků:

- Procvičování písmenek a čísel

- Procvičování barev

- Skládání jednoduchých slov

- Výuková pomůcka

- Pomůcka při mnohých hrách, soutěžích dle fantazie

Velikost polštářku 8 x 8 cm, velikost aplikace 5 cm
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Pohankové minipolštářky 
Malé „nahřívací” polštářky z látky s obrázky oblíbených dinosaurů. 
Plněny pohankovými slupkami - též v BIO kvalitě. Dětem se bude líbit veselý obrázek i 
šus�vý zvuk pohankových slupek! 

Velikost pro dě� - 7 x 7 cm (na požádání lze vyrobit v jakémkoliv rozměru).
Prát lze v ruce. Nutné je důkladné vysušení!

Mnohostranné využi� minipolštářků:
- cvičení
- házení na cíl (nekutálí se jako balonek)
- třídění dle mo�vů obrázků
- nášlapný chodníček z polštářků
- procvičování čás� lidského těla - dotkni se polštářkem,...

20,-/ks

25,-/ks
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Didak�cké pohankové polštářky
Vhodná hračka k rozeznávání barev. Příjemná na dotek.
Velikost cca 13 x 13 cm
100% bavlna a pratelný obal

40,-/ks

Vlaječky 
Sada 5-� vlaječek v barvě - žlutá, oranžová, červená, zelená, modrá,... 
(dle přání mohou být jakékoliv barvy)
Rozměr 20 x 15 cm + dřevěná tyčka 30 cm

Využi� vlaječek je nespočet:
při výuce barev
při dopravní výchově - semafor
při pohybových hrách - barvy družstev,...
při rytmických hrách, tancích,...
při hře na au�čka - barvy
při hře „čáp ztra�l čepičku”
další hry - , , , zelená barva - „mluvím já” červená - „nemluvím já” oranžová - „říkám ANO”
modrá  -  „říkám NE”,...

Sada 5-� barev za výhodnou cenu 160,-

35,-/ks



Strom roční období
Didak�cký kapsář s poutky na zavěšení. Kapsář Strom učí dě� roční období. Pro každé 

roční období má kapsář sadu typických prvků. Jaro: světle zelené listy, různobarevná  

kvítka. Léto: tmavě zelené listy, třešinky, jablíčka. Podzim: žluté a hnědé listy, červená 

jablíčka, žluté hrušky. Zima: sněhové vločky.

Kapsář je pevný, vyztužený – jednotlivé obrázkové kar�čky jsou zalaminované, 

opatřené suchým zipem pro snadné přichycení na strom.

Dle požadavku lze opatřit i jinými obrázky.

Velikost kapsáře: 95 x 105 cm

Velikost jednotlivých kar�ček: 4 x 4 cm

Strom písmeňák
Tato didak�cká pomůcka je vhodná pro celé období výuky čtení. Existuje nespočet 

možnos� využi�: lze jej využít jednak na samostatné seznamování s novým písmenem. 

Vynikající je též například na diktát písmen, na čtení v řádcích a sloupečcích zleva 

doprava. Rovněž se dá využít ke skládání slabik a jednoduchých slov. Žáci se s ním naučí 

číst - zpamě� přeříkat abecedu. Rozdělit hlásky na samohlásky -  dlouhé, krátké a 

souhlásky - tvrdé, měkké a obojetné. 

Pomůcka lze využít i při přípravě předškoláků – seznámení s písmenkami.

(lze doplnit i kar�čkami např. s číselnou řadou)

Velikost kapsáře: 102 x 80 cm

Velikost jednotlivých kar�ček: 5 x 5 cm

790,-

730,-
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Kouzelné pytlíky
ź Hmatové pexeso – materiál (různý vrchní materiál polštářků - bavlna, silonový 

materiál, koženka, flís, umělá kožešina, PUR pěnovka, plsť, samet,…)

ź Hmatové pexeso – výplň (různý výplňkový materiál v polštářcích - pohanka, 

špalda, PES kuličky, EPS kuličky, plastové korálky, těstoviny,  písek,... )

Při manipulaci dítěte s hmatovými hračkami a pomůckami se předpokládá 

přítomnost a podpora rodiče nebo pedagoga, který jednotlivé prvky popisuje, dítě 

povzbuzuje a vede. 

Hmatová pexesa vyrábíme ve dvou provedeních – různý materiál polštářků - hmatově 

zajímavá je především pestrost použitých materiálů a různá výplň. 

Dodáváno v plátěném sáčku s prak�ckým průzorem –viz ilustrační fota. 

V sadě je vždy několik polštářků, přičemž jsou vždy dva stejné. Cílem je najít v pytlíku 

dva polštářky se stejnou výplní a spárovat je pomocí hmatu ( se zavřenýma očima ).

Pravidla lze různě upravovat dle věku dě� – např. Malé dě� můžou zkoušet všechny 

polštářky, než najdou dva shodné. Větším dětem můžeme omezit počet pokusů.

Hra s�muluje rozvoj smyslu hmatu, zrakovou percepci, dovednost porovnávání, 

klasifikace a rozlišování.

Základní cena: 

vyztužený pytlík + sada 10� dvojic polštářků 

            (materiál či výplň) 
350,-/ 1 sada

Hmatové pexeso - materiál

Hmatové pexeso - výplň

kolínka

EPS kuličky

špalda

písekrýže čtverečky korálky

pecky třešně
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Pytlíky s průzorem
Plátěný pytlík s vystuženým  dnem vhodný na cokoliv opatřený  stahovací tkanicí – 

lze zavěsit.

V různém barevném provedení.

Velikost cca výška 28 cm, průměr 26 cm

65,-
Náladovník - NOVINKA
Sada tří šitých, plátěných, vyztužených smajlíků o průměru 9 cm opatřených na spodní 

straně suchými zipy k snadnému připevnění na  vhodný povrch.

Barevné provedení: červená, zelená a žlutá  (zamračený, veselý a neutrální )

Náladovníky mohou mít nespočet využi�:

- Pedagogům může posloužit k hodnocení chování či výsledků.

- Dětem či žákům může sloužit k vyjádření momentálních pocitů či nálady, spokojenos� 

s dosaženými výsledky.

- Další využi� vychází jistě z individuálních potřeb každého pedagoga.

100,-Cena za sadu 3 ks 
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Labyrint - NOVINKA
Didak�cká pomůcka pro rozvíjení  nejen jemné motoriky, ale i  rozvíjení logického 
myšlení. Pomůcka je vyrobena jako plátěná zábavná taš�čka pro možný pohodlný 
přenos či zavěšení. Uvnitř labyrintu je kulička.

Barevné provedení (modrá,zelená,žlutá,oranžová) je vždy odlišným bludištěm.

Labyrint je zábava pro dě� i žáky. Kuličku umístěnou v bludiš� vedeme danou cestou do 

cíle. Může sloužit nejen, jako rozvíjející se pomůcka, ale i jako soutěžní hra.

Rozměr: 30 x 20 cm

79,-Cena za jednotlivou pomůcku:
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BALONEK

Tento náš balonek je krásná, měkká a na dotek příjemná hračka. Procvičuje a 
rozvíjí jemnou motoriku. Díky jeho tvaru ho snadno uchopí i ty nejmenší 
dětské ručičky.

Balonek je vhodný pro dě� již od prvních měsíců života. Je pevný, ale ne tvrdý, 
takže při házení nehrozí riziko poranění.

Balonek může být opatřen rolničkou. Je vyroben ze 100% bavlny a náplň tvoří 
velmi kvalitní polyesterové kuličky. 
Lze prát v pračce na 30 stupňů.

160,-
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PEŘINKY A ZAVINOVAČKY 
PRO MALÉ MAMINKY

Peřinky do kočárků pro panenky vypadají stejně jako klasické peřinky do kočárků, které 
zná maminka.

Všechny peřinky jsou vyrobeny z bavlněných materiálů, vrchní materiál je pratelný, 
výplňkovým materiálem je vatelín, který se před praním se jednoduše vytáhne.

Peřinky do kočárků jsou pro holčičky velice oblíbeným a nepostradatelným doplňkem 
pro hru s panenkami.

Vyrábíme v mnoha barevných provedeních. 

Rychlozavinovačka

Vel. 1 - 38 x 38 cm
Vel. 2 - 50 x 50 cm

140,-
Vel. 1

160,-
Vel. 2
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Peřinky velké

Peřinky malé

160,-

140,-
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OSTATNÍ OBLÍBENÉ VÝROBKY

Polštářek Sovička
Polštářek ušitý ze 100 % bavlněné látky a je plněný kvalitními PES kuličkami.

98,-

Kočka na pověšení (závěs na kliku)
Šitá kočka, plněná kvalitními PES kuličkami.
Vhodná k zavěšení na kliku, na postýlku a také na hraní.

Součás� jsou tři zalaminované cedulky opatřené samolepícím suchým zipem k 
snadnému připnu� na kočku, v případě zájmu můžete využít :-).

- VSTUP JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!
- NERUŠIT !!!!!
- PSSST !!!!!!!

Nahřívací medvídek
Medvídek ušitý ze 100% bavlněné látky naplněný pohankovými v BIO kvalitě.

Slouží k nahřívání např. bolavého bříška. Díky příjemnému šustění náplně je pohankový 
medvídek u dě� velmi oblíbený.

65,-

138,-
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POVLEČENÍ, POLŠTÁŘE, PROSTĚRADLA
RUČNÍKY, UBRUSY

Dle vašeho přání ušijeme cokoliv, máte-li přání či dotaz, neváhejte nás kontaktovat

Například:
Povlečení, polštářky, prostěradla, ručníky, ubrusy, pros�rky,...

Povlečení

Polštářky

- a jiná zakázková výroba dle vašeho přání (přiši� poutek, obrubování,...)

NÁVLEKY

2 kusy návleků na obuv
Materiál: velmi pevná tkanina, rubní strana s nánosem PVC s vodoopudivou úpravou 
a barvy dle momentálních skadových zásob.

86,-
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KREATIVNÍ DĚTSKÉ SADY

Výroba dekora�vního srdíčka

Sada obsahuje (vše zabaleno v celofánu):

- drátkové srdíčko, vel. cca 9 cm
- ušitý látkový tunýlek, délka cca 70 cm
- mašlička na zavěšení, délka cca 1 m

Dě� si připravené srdíčko pomocí očka otevřou, navléknou látku a zavléknou očko. 
Nakonec dozdobí mašličkou a krásný dárek je vyroben.

Vyrábíme v mnoha barevných provedených látek a mašliček...

24,-
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MALOVACÍ VÝROBKY

Malovací zvířátka
(kočka, medvěd, ryba, kačenka, ptáček, motýlek,...)

Popis:

1 ks zvířátka v přírodní či bílé barvě, vel. cca 15 - 20 cm. Vyrobeno ze 100% bavlny, 
plněno kvalitními PES kuličkami. 

- při použi� pratelných fixek lze vybarvit - vyprat - malovat znovu
- kde zdobení lze použít různá razítka
- nalepením ústřižků látek, mašliček, vlny lze též vytvořit originální dárek
- naši�m korálků, knoflíků, flitrů vznikne též originál

Dě� si zvířátko dle své vlastní fantazie pomalují nebo dozdobí.
Velice oblíbené tvoření!

Takto krásně vyrobily kapříka 
dě� z MŠ Klíček. Poté nám 
věnovaly kapříka v sí� pro 

štěs� jako PF 2014.

Děkujeme! :-)

25,-/ks

64



Malovací písmena
(abeceda a číslo)

Popis:

1 ks písmena v přírodní či bílé barvě, vel. 20 cm. Vyrobeno ze 100% bavlny, plněno 
kvalitními PES kuličkami. 

- při použi� pratelných fixek lze vybarvit - vyprat - malovat znovu
- kde zdobení lze použít různá razítka
- nalepením ústřižků látek, mašliček, vlny lze též vytvořit originální dárek
- naši�m korálků, knoflíků, flitrů vznikne též originál

Dě� si písmeno dle své vlastní fantazie pomalují nebo dozdobí.
Velice oblíbené tvoření!

Zakázková výroba – písmenka vyrobíme dle Vašeho přání (je možné i různobarevné 
provedení).

30,-/ks
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Malovací pytlíček
Popis: Malovací pytlíček v bílém provedení či se zvířátkovým před�skem. Dě� si 
výrobek dle své fantazie pomalují nebo vybarví. Horní okraj stahovací barevnou 
stužkou. Vyrobeno ze 100% bavlny.
Velikost: 17x 12 cm  

Levandulové srdíčko
Popis: Levandulové srdíčko ze 100% bílé bavlněné látky, určené k dozdobení a 

domalování. Náplň tvoří směs levandule a PES kuličky. Výrobek je vonný, lze ho zavěsit 
pomocí poutka.
Krásný originální dárek pro maminku, k Vánocům,...!

Další možná tvoření lze domluvit individuálně:
Např. výroba vonného pytlíčku - viz. nahřívací pytlíček, v pohance by mohly být 
přimíchány vonné bylinky (levandule, mateřídouška, máta a meduňka)

Panáček
Popis: Panáček ze 100% bílé bavlněné látky, určené k dozdobení a domalování. Náplň 

tvoří směs levandule a PES kuličky. Výrobek je vonný, lze ho zavěsit pomocí poutka.
Krásný originální dárek pro maminku, k Vánocům,...!

Malovací taška
Popis: Malovací plátěná taš�čka v bílém provedení či se zvířátkovým před�skem. Dě� si 
výrobek dle své fantazie pomalují nebo vybarví. Prak�cká ucha v černé barvé.
Vyrobeno ze 100% bavlny.
Velikost: 22 x 20 cm

22,-

 46,-

30 Kč/ks
30,-

40,-
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Výroba nahřívacích pytlíčků

Sada obsahuje:
- 2 ks látkových pytlíčků o rozměru 12,5 x 7 cm
- 50 g pohankových slupek
- 2 ks mašliček, délka cca 1 m
Vše zabaleno v celofánu.

Dě� si pomocí lžíce naplní pytlíčky pohanovými slupkami, zaváží mašličkou. 
Takto vyrobený pytlíček vzhledem ke své náplni lze nahřát v mikrovlnce a 
použít jako teplý obklad nebo naopak zchladit v mrazničce a použít jako obklad 
studený.

35,-/2ks
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DALŠÍ VÝROBKY Z NAŠÍ DÍLNY
(zakázková výroba)

Dětské ša�čky pro malou princeznu
(cena vychází z požadavků zákazníka na použitý materiál a z náročnos� vyhotovení)

Plášť pro malého krále

RŮZNÉ LÁTKY
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KOMUNIKAČNÍ TAŠKA

Manuál k užívání komunikační tašky 

při Výměnném obrázkovém komunikačním systému

900,-
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Výměnný obrázkový komunikační systém je jedním alterna�vních a 

augmenta�vních systémů vhodných zvláště pro klienty s poruchou 

au�s�ckého spektra. Výhodou tohoto systému je vizualizace slov a větného 

proužku. Klienta provází jednotlivými lekcemi tohoto komunikačního systému 

logoped. Vhodnou náhradou komunikační knihy je komunikační taška, která 

umožňuje snadnější manipulaci s obrázky. Komunikační tašku může používat 

nejen klient, ale i komunikační partner, což je rodič, učitel nebo logoped. 

Uživatel nosí tašku na rameni. Velmi snadno se mu v ní listuje.

Jednotlivé komunikační tabulky jsou pro větší přehlednost od sebe barevně 

odlišeny. Množství obrázků závisí na slovní zásobě klienta. Klient podá obrázek 

komunikačnímu partnerovi nebo celý sestavený větný proužek. Klient sám 

iniciuje komunikaci nebo je vyzván komunikačním partnerem. Práce s 

komunikační taškou je závislá na aktuální lekci komunikačního systému VOKS.
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Školní pytlíky a jiné potřeby pro školáky

Chráněná dílna Daneta Vám nabízí zhotovení školních pytlíků včetně vyšivek, tašek, 
kapsářů na lavice, pros�rek a mnoho jiného.
- vše v profesionální kvalitě
- rozměry a design látky dle Vašeho výběru

POTŘEBY PRO ŠKOLÁKY

Školní kapsář
Školní kapsář na lavici pro uložení školních pomůcek, vhodný pro žáky prvního stupně ZŠ.

Je vyroben z pevného kvalitního, částečně umyvatelného materiálu, kapsy má 

z vystuženého bavlněného materiálu v mo�vu dle výběru zákazníka.

Prodáváme i jako celek spolu s pytlíkem, pros�rkou, zástěrkou – viz. dále.

Rozměr kapsáře:  36 x 30 cm, opatřen poutky na suchý zip.
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Sety pro prvňáčky - NOVINKA
Nabízíme výrobu setů nejen pro prvňáčky, ale i pro žáky prvního stupně ZŠ.

Je na každém, v jakém mo�vu si sadu zvolí, dle našeho vzorníku aktuálních skladových 

zásob, který na vyžádání zašleme.  

Vyrábíme ve standartních velikostech, požadujete-li jiný rozměr – zakázkově též 

vyrobíme.

Set obsahuje -  objednat je možné pochopitelně pouze požadované:

- Kapsář na lavici (vel. 36 x 30 cm) - 110 ,-

- Pytlík na tělocvik (vel. 40 x 31 cm) - 70 ,-

- Zástěrka na pracovní činnos� - klokanka - 160 ,-

- Zástěrka na pracovní činnos� - obyč. - 85 ,-

- Pros�rka na svačinku (vel. 30 x 30 cm) - 30 ,-

UKÁZKOVÉ SETY:

Rádi bychom vás oslovili s prosbou o předání informace rodičům dě� v MŠ či ZŠ.

Též uvítáme pozvání na Vámi pořádané schůzky pro rodiče, na kterých byste našli 

prostor na naši prezentaci.

V případě velkých odběrů (např. vybavení celé třídy našimi kapsáři apod.) pro Vás 

zpracujeme individuální cenovou kalkulaci
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Tašky, pouzdra a různé jiné obaly na dětské 
výukové tablety, čtečky či jinou  IT techniku

Zakázkově pro Vás vyrobíme ve Vámi požadovaném rozměru obal či tašku na tuto 
techniku. Lze si zvolit materiálové provedení dle našich dostupných možnos�, různé 
doplňky a aplikace –  dle Vašeho přání.

Neváhejte se na nás obrá�t.
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Sádrové odlitky 
- odlitky v podobě různých 
zvířátek, vodních tvorů, 
hmyzu, pracovních strojů 
a dopravních prostředků, 
ky�ček, srdíček a mnoho 
dalších jiných mo�vů,...

Současný výrobní sor�ment tvoří:

Keramické výrobky
- medaile pro jakékoliv, 
příležitos�, zápichy pro dě� 
či k rostlinkám, přívěsky, 
knoflíky,...

Sádrové odlitky
Keramické výrobky
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Chcete dekoraci s 
magnetkem, poutkem, 
či máte další jiné přání?

SÁDROVÉ	ODLITKY

Tvoření se sádrou 
- krea�vní a výtvarná zábava pro dě� různých věkových 

kategorií

Nevšední �p na tvoření s dětmi 
- v každém dítě� dřímá umělec, proč nevyvíjet u dítěte 

krea�vitu zábavnou formou???

Každý si dle své fantazie dobarví a pomaluje buď vodovými, 
temperovými či akrylovými barvami,...

a krásný dárek je na Světě...

Přijďte k nám a my Vám poradíme !!!

Proč nakupovat sádru, 
kelímky, formy, špachtle, 

brousítka a mnoho dalších 
pomůcek???

Proč si nekoupit již hotové 
odlitky ve Vámi vybraném 

mo�vu???

Vybírejte z naší pestré nabídky

Větší množství lze vytvořit po domluvě, doba dodání záleží na 
počtu objednaných kusů (tvrdnu� a zrání sádry)

Cena odlitku je 10,-
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Na zakázku Vám dle vašich požadavků zhotovíme medaile na 
památku, pro školní akce, táborové akce a hry, sportovní 

turnaje, olympiády či pro jakoukoliv další příležitost...

KERAMICKÉ	VÝROBKY

Medaile mohou mít různou velikost a tvar 
(kruh, ovál, čtverec, srdíčko,...), mohou být opatřeny textem 

na přední či zadní straně medaile, stužkou atd...

Cena se odvíjí od velikos�, provedení (je-li glazovaná)  
a množství kusů cca od 20,-

Doba dodání je cca 2 - 4 týdny

Vše Vám rádi přesně sdělíme ihned 
po zadání Vaší poptávky :-)

Chcete vyrobit medaile
dle vlastního návrhu?

Nabízíme výrobu medailí pro 
dě� dětské skupiny, družstva, 

zájmové kroužky,...
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Další keramické výrobky z naší dílny:

- zápichy pro dě�
- zápichy bylinkové
- mis�čky
- přívěšky
- různé jiné drobné dekorace
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Těšíme se na Vaší návštěvu!

Odběr našich výrobků či služeb je možný v rámci NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ.
Jsme plátci DPH

Právě jste se seznámili s naší kolekcí, určenou pro dě�. Věříme, že Vás 
naše nabídka zaujala a bylo by nám opravdu velkou c� dodat některý z 
našich výrobků právě do Vaší mateřské školy, základní školy.

Další výrobky chráněné dílny jsou dekorační předměty - vonné věnce, 
bylinné podšálky, pros�rání, polštářky nahřívací, levandulové pytlíky, 
kornouty, další dekorační předměty.

Všechny naše výrobky je možné zakoupit v našem e-shopu:
eshop.daneta.cz

- či v našem obchůdku, v areálu Střední průmyslové školy stavební na 
Pospíšilově třídě v Hradci Králové, kam jste všichni srdečně zváni.

Kontaktovat nás můžete:
 Email: dilna@daneta.cz

Vedoucí chráněné dílny:
Ing. Erika Jarkovská
Tel: +420 720 996 136
E-mail: erika.jarkovska@daneta.cz

Hlavní mistrová zástupkyně vedoucí:
Jitka Mikulová
Tel: +420 725 405 451 
E-mail: jitka.mikulova@daneta.cz

www.daneta.cz
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