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VŠECHNY ZAKÁZKY ŘEŠÍME INDIVIDUÁLNĚ. 

 NABÍZÍME ŠITÍ PRACOVNÍCH 
ODĚVŮ 

 
 Číšnické sako a vesta 
 Pánské kalhoty 
 Dámské sukně 
 Kravata, motýlek 
 Příručník pro číšníky 
 Číšnická zástěra—barevná  
 Číšnická zástěra vestového stylu  

klasická nebo s kombinací materiálů 
 Šatová zástěra   
 Zástěra jednobarevná—klokánek 

 Kuchařský rondon dvouřad 
 Kuchařská zástěra do pasu  
 Kuchařská čepice (nízká, vysoká) 
 Kuchařský oděv 
 Dámské kalhoty a košile 

 Pracovní kalhoty s náprsenkou 
 Montérková souprava v barevné  

kombinaci montérkové kalhoty  
+ blůza  

 Zednický pracovní oděv 
 Pracovní čepice  
 Pracovní plášť (bez rukávu nebo  

s dlouhým rukávem) aj. 
 

 
NABÍZÍME ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ 

 Dámské kostýmy 
 Dámská saka a vesty 
 Taneční kostýmy 
 Maškarní kostýmy 
 Stejnokroje 
 Pánské i dámské župany 
 Potahy na židle aj. 

Nabídka náhradního plnění 



 
Jste organizací s více než 25 zaměstnanci  

a nezaměstnáváte stanovený počet osob  

se zdravotním postižením?  

 

NABÍZÍME VÁM NÁHRADNÍ PLNĚNÍ, 

 NEBOŤ ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE NEŽ 60 % OZP. 

Naše šicí dílna nabízí kvalitní výrobky a služby za výhodné ceny. 

Zaměstnáváme kvalifikované švadleny s dlouholetou zkušeností  

s šitím pracovních a zakázkových oděvů. Dle požadavku zákazníka 

zajistíme i různé úpravy oděvů (např. zesílení kolen, ramen apod.), 

také můžeme doplnit logem firmy.  

Email: hanuskova.zdenka@dakol-karvina.cz  

Tel.: 725 388 786 

V nové prádelně zajistíme kompletní služby v oblasti údržby 

prádla, tzn. praní, drobné opravy a žehlení prádla.  

Email: hanuskova.zdenka@dakol-karvina.cz  

Tel.: 725 388 786 

Naše dílna DAKOL-EKO převezme od Vás odpovědnost  

za nezávadnou recyklaci Vašeho elektroodpadu.  

Email : petrasek.vladimir@dakol-karvina.cz  

Tel: 732 474 552; 595 391 047 

Provádíme veškeré zahradnické práce za výhodných finančních 

podmínek. Posekáme Vám trávník, ostříháme keře a provedeme další 

práce související s Vaší zahradou.  

Email: zawadova.olga@dakol-karvina.cz 

Tel: 595 391 053 

Nabízíme Vám také možnost získání řidičského oprávnění  

motorových vozidel sk. B prostřednictvím naší autoškoly.  

Email: karkoska.tomas@dakol-karvina.cz 

Tel: 725 595 399 

Dále Vám nabízíme vedení účetnictví.  

Kontakt: repperova.jitka@dakol-karvina.cz 

Tel: 596 361 673 

 

 

V případě, že Vás naše nabídka oslovila,  

neváhejte nás kontaktovat. 


