
Šance pro region, s. r. o. , 

chráněná dílna 
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ŠICÍ DÍLNA 

 



Jste organizací s více než 25 zaměstnanci  

a nezaměstnáváte stanovený počet osob se zdravotním postižením?  

 

Nakupte u nás výrobky a služby formou  

NÁHRADNÍHO PLNĚNÍ,  

NEBOŤ ZAMĚSTNÁVÁME VÍCE NEŽ 60 % OZP. 

 

Ušetřené finanční prostředky můžete využít ke zvelebení Vaší firmy. 

 

Nabízíme: 
 šití a opravy ochranných oděvů, praní, žehlení a opravu prádla 

 údržbu travní zeleně, úprava keřů a zahrady 

 drobná kovovýroba, drobné montáže, čištění a pilování výrobků  

 kompletaci výrobků z dodaných dílů 

 balení výrobků všeho druhu, ukládání do folií nebo krabiček 

 vkládání tiskopisu do obálek a pomoc při jejich distribuci 

 třídění zboží, malířské a natěračské práce včetně lakování výrobků 

Blíže představujeme především tyto služby: 

Naše šicí dílna nabízí šití v různých velikostech, barevných a střihových kombinacích. Dle požadavku 

zákazníka zajistíme různé úpravy oděvů (např. zesílení kolen, ramen, loktů, sedů), které můžeme doplnit 

logem firmy formou výšivky nebo potiskem na požadovanou část oděvu. 

                                            

Naše chráněná dílna nabízí drobnou kovovýrobu, kompletaci výrobků z dodaných surovin, malířské a 

natěračské práce, balení výrobků všeho druhu a vkládání tiskopisu do obálek. 

 

Provádíme veškeré zahradnické práce za výhodných  finančních podmínek. Posekáme Vám trávník, 

ostříháme keře a provedeme další práce související s Vaší zahradou. 

    

 

V naší prádelně zajistíme kompletní služby v oblasti údržby prádla. Praní, drobné opravy, žehlení prá-

dla a mandlová prádla. 

                                            

 

 

V případě, že Vás naše nabídka oslovila, neváhejte nás kontaktovat. 

 

Hodně úspěchů ve Vašem podnikání přeje 

Šance pro region s.r.o. 

Kontakt: vinklarova.valerie@dakol-karvina.cz, telefon 739 677 745 

Kontakt: sarman.martin@dakol-karvina.cz, telefon 604 573 986 

mailto:petrasek.vladimir@dakol-karvina.cz
mailto:petrasek.vladimir@dakol-karvina.cz


Šicí dílna 

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

Zaměstnáváme kvalifikované švadleny, které mají dlouholeté zkušenosti  

s šitím pracovních a zakázkových oděvů. Na základě Vaší poptávky Vám 

zpracujeme cenovou nabídku. Nabízíme šití v různých velikostech,  

barevných a střihových kombinacích.  

Dle požadavku zákazníka zajistíme různé úpravy oděvů (např. zesílení  

kolen, ramen, loktů, sedů), také můžeme doplnit logem firmy formou  

výšivky nebo potiskem na požadovanou část oděvu.  

 
Kontakt:  
Email:  vinklarova.valerie@dakol-karvina.cz  

Tel.: 739 677 745 



 

NABÍZÍME ŠÍTÍ PRACOVNÍCH ODĚVŮ 



Prádelna 

 

V naší prádelně zajistíme kompletní služby v oblasti údržby prádla,  

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

Kontakt:  
Email:  vinklarova.valerie@dakol-karvina.cz 

Tel.: 739 677 745 



Chráněná dílna 

 

Naše chráněná dílna nabízí tyto služby: 

 drobná kovovýroba, drobné montáže, čištění a pilování výrobků 

 kompletace výrobků z dodaných dílů 

 vkládání tiskopisu do obálek a pomoc při jejich distribuci 

 balení výrobků všeho druhu, ukládání do folií a krabiček 

 malířské a natěračské práce včetně lakování výrobků 

 třídění zboží ( oddělování vadných kusů atd. ) 

Kontakt:  
Email:  sarman.martin@dakol-karvina.cz 

Tel.: 604 573 986 

 

 



Zahradnické práce 

 

Provádíme veškeré zahradnické práce za výhodných finančních  

podmínek. Posekáme Vám trávník, ostříháme keře a provedeme další práce 

související s Vaší zahradou.  

Kontakt:  
Email: sarman.martin@dakol-karvina.cz 

Tel.: 604 573 986 



Výroba školního nábytku 

 

Vyrábíme školní nábytek na zakázku dle požadavků a přání zákazníka. 

Kontakt:  
Email: sarman.martin@dakol-karvina.cz 

Tel.: 604 573 986 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme vedení účetnictví 

 

Dále Vám nabízíme vedení účetnictví.  

Kontakt:  
Email: repperova.jitka@dakol-karvina.cz 
Tel.: 596 361 673 
 


