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O nás

Jsme na trhu již tře�m rokem. Pro školy a školky šijeme na míru podle Vašich potřeb. Od návleků 
na boty do šaten, kapsářů, povlečení, matrací na spinkání, polštářků, podsedáků, sedacích vaků, 
taburetů až po sedačky pro dě�. V naší nabídce nechybí ani ručníky do umýváren. Ušijeme Vám na 
míru i závěsy a záclony a pomůžeme  vše designově sladit.
Také navrhujeme a šijeme slavnostní dětské taláry, čepice a šerpy. Sháněli jste někdy týmová trička 
či kšiltovky? I to pro Vás zařídíme, včetně grafických návrhů, bude-li potřeba.

Naše nabídka je opravdu široká. Rádi Vám poradíme, vymyslíme a navrhneme věci tak, aby měly 
smysl, byly funkční prak�cké a krásné.

Šijeme

chytře
Vychytáváme detaily ohledně prak�čnos� a funkčnos� výrobků. Myslíme na 
bezpečnost, hygienu a snadnou údržbu. U všech našich výrobků se dají 
například potahy snadno stáhnout a vyprat.

s rozumem
Nad každou zakázkou přemýšlíme. Snažíme se vyjít co nejvíce vstříc potřebám 
každé školy či školky. Inovujeme a zlepšujeme stávající oblíbené výrobky. 
Vymýšlíme a navrhujeme nové produkty podle podnětů, které získáváme.

z velmi kvalitních odolných materiálů
Tyto materiály se velmi dobře osvědčily v praxi. Prošly zátěží nejen v menším 
kolek�vu dě� ve třídách, ale i ve školních družinách a komunitních centrech.
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Do šatny
Látkové návleky na boty
Návleky jsou šité z odolné látky 100% PES s hydrofobní úpravou.           
Snadno se perou, rychle schnou. Stažení okolo boty je zajištěno pevnou 
gumou. Návleky dobře drží, nepadají z bot a zároveň se snadno nasazují.

na obuv velikos� barva katalogové číslo cena v Kč 

Dětské 20 - 29 dle skladových zásob T106-S 95,- 

Dámské 30 - 40 dle skladových zásob T106-M 125,-

Pánské 41 - 48 dle skladových zásob T106-L 135,-

Látkové sáčky 
Sáčky jsou ušité z manšestru a snadno se zatahují na pevné tkaničky. Mají 
širokou škálu uplatnění. Nejen na bačkůrky či náhradní oblečení, ale i na 
sady hraček, které mají více dílků, výtvarné potřeby... Dají se snadno označit 
díky e�ketám uvnitř i vně sáčků.

rozměr materiál barva katalog. číslo cena v Kč 

Látkové sáčky 21 × 34 cm manšestr šedá, zelená, fialová T106-M 95,-

Látkové sáčky 21 × 34 cm bavlna široký výběr barev T106-B 85,-

Vaky na záda - na věci na kroužek, na oblečení
Vaky jsou ušité z manšestru nebo z džínoviny. Snadno se zatahují pomocí 
pevných tkaniček. Dají se nosit jako batoh. Vaky na první pohled snadno 
odlišíte díky vnější e�ketě pro označení. Ta je navíc lemována reflexní 
páskou. Uvnitř vaku neschází e�kety pro zapsání jména či třídy.

Ramínka 
Dodáváme pevná dřevěná ramínka s kovovým háčkem. Ramínka jsou ošetřena voskem. Ramínka jsou 
vyráběna v ČR v chráněné dílně. Krásně pasují do našich kapsářů.

rozměr katalog.číslo cena v Kč

Dřevěná ramínka 45 × 2 cm T107-RAM 22,- 

rozměr materiál barva katalog. číslo cena v Kč

Vaky na záda 33 × 45 cm manšestr šedá, zelená, fialová T035-M 180,-

Vaky na záda 33 × 45 cm džínovina modrá T034-D 180,-

Vaky na záda 33 × 45 cm  bavlna široký výběr barev T035-B 160,-
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Naše kapsáře jsou velmi prak�cké a krásně zpracované v detailech. Kapsáře mají jednu velkou hlubokou kapsu a dvě 
menší, které jsou šité skládaným stylem pro zvětšení objemu. Velká kapsa je zpevněna gumičkou. Kapsy jsou různě 
zvýrazněné látkou s barevnými pun�ky nebo dětskými vzory. Kapsáře dodáváme s pevným dřevěným ramínkem.

V základní nabídce šijeme dva typy kapsářů a dvě varianty, kam se našívá látka se vzorem. Buď na velkou kapsu nebo 
na kapsy malé. Obojí různě kombinujeme.  Vyberte si ten pravý podle Vašich potřeb.

rozměr materiál katalogové číslo cena v Kč 

Kapsáře BASIC 66 × 47 cm 100% bavlna - gramáž 145 g/m2 T107- basic 295,-

Kapsáře STRONG 66 × 47 cm
100% bavlna - 240 g/m2

100 % bavlna se vzorem - gramáž 145 g/m2 
T107 - strong 420,-

Kapsář na ramínko - BASIC
Tyto kapsáře jsou celé ušité ze 100% bavlny. Pestré vzory na kapsách 
vybíráme s klienty dle dostupných skladových zásob. 
TIP: Také je možné kapsáře ladit jen v různých jednobarevných ods�nech. 

Nabízíme Vám širokou škálu barev pro základ kapsářů:

Kapsář na ramínko - STRONG
Základ těchto kapsářů je ušitý z velmi pevné a odolné 100% bavlny.
Kapsáře proto vydrží velké za�žení. Například, pokud se s kapsáři dě� stěhují 
do dalších tříd,  mohou je bez problémů táhnou po zemi jako mašinku.

Nabízíme Vám širokou škálu barev pro základ kapsářů:

oranžová žlutá světle zelená zelená tmavě modrá modráčervená světle modrá růžová fialová

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10

oranžová žlutá světle zelená zelená tmavě modráčervená růžová fialová

č.1 č.2 č.3 č.4 č.5 č.6 č.7 č.8 č.9 č.10

světle modrá tyrkysová

Do šatny
KAPSÁŘE NA RAMÍNKO

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz 5
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Herny
Navrhujeme a vyrábíme širokou škálu vybavení, které odolá dětskému dovádění a řádění. 

Vše je navrženo a ušito tak, aby se výrobky snadno udržovaly v čistotě. Potahy jsou snímatelné a pratelné. Vnitřní 
výplně se dají podle potřeby doplnit, či zcela vyměnit. Materiály, které nabízíme, jsou osvědčené svou odolnos� v praxi.

Nabízíme různé tvary, velikos� a mnoho barev. Molitany uvnitř snímatelných a pratelných potahů jsou vysoce kvalitní
a tvarově stálé. 
TIP: Polstry se dají skvěle interak�vně využít. Na polstry s fleecem se dá dokonce psát a kreslit prstem.

SEDÁKY PRO SEZENÍ NA ZEMI

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Sedák kulatý s fleecem 38 × 3 cm voděodolný PES + fleece T110_F 260-

Sedák kulatý 38 x 3 cm voděodolný PES T110_U 260,-

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Sedák dětský s 
fleecem

26 × 26 × 3 cm voděodolný PES + fleece T003_F 195,- 

Sedák dětský 26 × 26 × 3 cm voděodolný PES T003_U 195,-

Šijeme i variantu s tkaničkami či suchými zipy pro možnost uchycení k nábytku.

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Sedák na zem                
s fleecem

38 × 38 × 4 cm voděodolný PES + fleece T027_F 275,-

Sedák na zem 38 × 38 × 4 cm voděodolný PES T027_U 275,-

Šijeme i variantu s tkaničkami či suchými zipy pro možnost uchycení k nábytku.

Kortexin - voděodolný 100% PES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V1 V2 V3 V2 V2

Kortexin v kombinaci s fleecem



Herny
Pufy jsou velmi oblíbené sedací polštáře. Jsou skvělé nejen pro dě�, ale i pro učitele, kteří oceňují jejich pohodlnou 
výšku sedu 10 cm. Výborně izolují od studené země, jsou lehoučké a snadno se přenáší díky prak�ckému poutku.
TIP: Potřebujete jiný rozměr či tvar například kvůli uskladnění? Nevadí, šijeme i na míru.

PUFY

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Meditační 
polštář 

jednobarevný
45 × 35 × 10 voděodolný PES T065_U 390,-

Meditační 
polštář 

vícebarevný 
45 × 35 × 10 voděodolný PES T066_U 390,-

Meditační polštář jednobarevný - Kortexin v kombinaci s fleecem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V1 V2 V3 V2 V2

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Puf s uchem 
jednobarevný

45 × 35 × 10 voděodolný PES T065_U 390,-

Puf s uchem 
vícebarevný 

45 × 35 × 10 voděodolný PES T066_U 390,-

Puf jednobarevný - voděodolný 100% PES Kortexin

Puf vícebarevný - voděodolný 100% PES Kortexin - oblíbené barevné varianty

1 2 3 4 5 6 7 8

Puf s uchem - sedací polštář

Meditační polštář vícebarevný - Kortexin v kombinaci s fleecem - oblíbené barevné varianty

1 2 3 4 5 6

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz

Meditační polštář
Tento pu�k nabízí měkčí posezení. Jeho tvar se díky fleecu snáze přizpůsobí sedu či kolenům v kleku. Hodně jej využívají 
učitelé, lektoři.
TIP: Výborně se také hodí pro zdravotní cvičení a jógu. Proto má název meditační polštář.

flece flece flece flece flece flece

sezení sezení sezení sezení sezení sezení sezení sezení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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Herny
Tyto typy sedaček jsme navrhly přímo pro školky, školy a dětské herny. Každý detail je promyšlený. Jednoduše se udržují, 
jsou přenositelné, ale dě� s nimi jen tak manipulovat nemohou.  Sedačky jsou dvouvrstvé! Mají zvlášť potah a zvlášť 
obal pro vnitřní výplň. Obojí zajištěno zipem. Praní potahů je snadné. Aby sedačky byly stále měkké, stačí je občas 
proklepat.
TIP: Vnitřní výplň je odolná vlhku, pachům i nechtěným veškám a dalším parazitům. 

Sedačky šijeme v různých velikostech tvarech a barevných kombinacích. 
Stačí nám říci vaše přání na tvar a velikost. Prak�cké detaily vymyslíme za Vás.

SEDAČKY

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Sedačka pohodlíčko 
s opěrkami hlavy

160 × 160 × 25
180 × 180 × 25

voděodolný PES s fleecem
T029_F160
 T030_F180

4.790,-
5.490,-

Sedačka pohodlíčko s polštáři 
pro opření 6 ks

160 × 160 × 25 voděodolný PES s fleecem T029_PO160 4.520,-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Fleece 100% PES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S1

S2 S3
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Kortexin - voděodolný 100% PES



Herny

Naše sedací a válecí vaky jsou jedinečné pro svou snadnou údržbu a unikátní vnitřní výplň. Vaky jsou dvouvrstvé! Mají 
zvlášť potah a zvlášť obal pro vnitřní výplň.  Obojí zajištěno zipem. Praní potahu a doplnění náplně je proto hračka. 
Vnitřní náplň nejsou polystyrénové kuličky, ale drť recyklátu polypropylenu. Ta zajišťuje, že vaky drží svůj potřebný  tvar. 
Aby vaky byly stále měkké, stačí je občas proklepat. 

Šijeme dvě velkos� a výběr je minimálně ze 12� barev. Základ je voděodolný materiál. Můžete je používat i venku.
TIP: Sestava 5 � taburetů vytvoří skvělé dětské sezení pro hry i se stolečkem. Střední taburet slouží jako stoleček.

rozměr v 
cm

materiál
katalogové 

číslo
cena v Kč

Válecí vak 100 × 140 voděodolný PES T105_U 1.690,-

Válecí vak XL 135 × 180 voděodolný PES T106_F 2.450,-

rozměr v 
cm

materiál
katalogové 

číslo
cena v Kč

Taburet malý 30 × 40
vodeodolný PES
voděodolný PES s fleecem

T010_U
T010_F

545,-
545,-

Taburet střední 40 × 50
voděodolný PES
voděodolný PES s fleeecm

T011_U
T011_F

645,-
645,-

rozměr v 
cm

materiál
katalogové 

číslo
cena v Kč

Sedací vak 80 × 70 voděodolný PES T013_U 1.980,-

Sedací vak XL 95 × 85 voděodolný PES 
T014_U 2.380,-

VAKY NA LEŽENÍ, SEZENÍ A VÁLENÍ SE

TABURETY

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz

Kortexin - voděodolný 100% PES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 V1 V2 V3 V2 V2

Kortexin v kombinaci s fleecem
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Herny
Taburety nemusí sloužit jen jako sedátko či podnožka. Podívejte se na naše prak�cké vychytávky a proměny taburetů.

Vak na plyšáky 
Uvnitř taburetu nemusí být jen speciální výplň, ale může se do něj schovat opravdu velká hromada plyšáků. 
Tyto taburety dostávají od dě� obzvláště zabrat. Proto jsou ušity z velmi pevné 100% bavlny. Velikost je navržena tak, 
aby i zcela naplněný vak ještě dě� unesly.
TIP: Do vaku se dají uschovat i polštářky na sezení, polstry, nebo karnevalové převleky. 

rozměr v cm materiál a barva pruhů katalogové číslo cena v Kč

Vak na plyšáky průměr 50 
   100 % bavlna červená
   100 % bavlna modrá
   100 % bavlna žlutá

A012_C
 A012_M
A012_Z

695,-
695,-
695,-

TROCHU JINÉ TABURETY

Obří taburet
 Je báječný pro odpočinek a hry dě�. Ale také pro relaxaci dospělého. 
TIP: Zkuste dát taburet do kanceláře a uvidíte, že individuální práce a rozhovory s dětmi budou mít zcela jiný rozměr.

Těch plyšáků se tam vejde vážně hromada :)

další barvy najdete na webu

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Obří taburet
průměr 100 

×
výška 35

voděodolný PES
PES s fleecem

T113_U
T113_F

1.180,-
1.180,-

Obří taburet XL
průměr 120

 ×
výška 35

voděodolný PES 
PES s fleecem

T113_XLU
T113_XLF

2.380,-
2.380,-

Obří taburet - voděodolný 100% PES Kortexin

Obří taburet vícebarevný - voděodolný 100% PES Kortexin - oblíbené barevné varianty

1 2 3 4 5 6 7 8

sezení sezení sezení sezení sezení sezení sezení sezení

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Obří taburet - voděodolný 100% PES Kortexin + fleece - tyto barevné kombinace najdete u klasických taburetů.



počet 
kamenů

katalogov
é číslo

cena v Kč

Válecí kameny
malá sada

velký  
střední
malý

1
2
3

T114_6 10.690,-

Válecí kameny
střední sada

velký  
střední
malý

2
3
3

T114_8 
16.745,-

SLEVA NA

15.690,-

Válecí kameny
velká sada

velký  
střední
malý

2
4
5

T114_11 
20.565,-

SLEVA NA

19.285,-

VÁLECÍ KAMENY 
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řada De Luxe

Tohle prostě nesmí chybět v žádném čtecím a relaxačním koutku. 

K tomuto výrobku nás inspirovala příroda sama. Pravda, ještě by kameny mohly hřát, jako ty krásně vysluněné na 
plážích. To se nám sice nepovedlo, za to jsme našli mazlivý příjemný hřejivý materiál na potahy, který odolá náporu dě� 
a je dostatečně pevný i prak�cký na údržbu. Jmenuje se    Aquaclean.  Bonusem této potahové tex�lie je vodě odolnost, 
omyvatelnost povrchu mýdlovou vodou a možnost praní.     
Nejen dě� do našich kamenů s oblibou žuchnou. Proto jsou měkoučké, ale pevné zároveň. Luxusní pohodlí zajišťuje 
speciální výplňová směs dutých vláken a molitanových trubiček, která se vyrábí v česku.
Jezdec pevného zipu je umně schovaný, aby nelákal k otevírání. Sami budete mít pocit, že tam prostě žádný není. 
A tři velikos� kamenů jsme navrhli cíleně. Na největší kámen se pohodlně uvelebí i dě� prvního stupně. Na prostředním 
se skvěle povaluje a sedí. Nejmenší oblázek je prostě mazlík. 

Herny

Kolik světlých a tmavých kamenů si můžete zvolit sami.



Naše sady molitanových stavebnic jsou kompletně vyráběné v ČR. Nabízíme dvě varianty potahů. Z kortexinu, velmi 
kvalitní potahové voděodolné tex�lie a ze špičkové koženky vyráběné v Česku. Koženka má cer�fikaci pro využi� i pro 
dě� do 3 let, neobsahuje �aláty, má vysokou odolnost pro� oděru i ohybu a lze ji ošetřovat desinfekcí. Kortexinové 
potahy snadno stáhnete a vyperete. Molitan uvnitř je dostatečně pevný, aby na kostkách mohl sedět i dospělý. 

MOLITANOVÉ STAVEBNICE 

Herny

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

Molitanová stavebnice
 BABY/15 ks

80 × 80 × 20
voděodolný PES

koženka
A009_S_PES
A009_S_KOZ

7.850,-
8.450,-

Molitanová stavebnice
JUNIOR/15 ks

120 × 120 × 30 
voděodolný PES 

koženka
A010_S_PES
A010_S_KOZ

8.850,-
9.450,-

www.sijemeproskoly.cz
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Jezdec zipu je bezpečně schovaný, 

  ním si hrát nemůžeme...



S rados� plníme dětská přání. A tak vznikly naše cihličky. 

HRAVÉ CIHLIČKY

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz

Herny
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 Hravé cihličky rozvíjejí dětskou představivost a tvořivost. Dě� mohou stavět opravdové domečky pro plyšáky, přistávací 
dráhy a hangáry pro letadýlka, různá křesílka a věže vyšší nežli jsou dě� samy. A pokud stavba spadne, nikomu se nic 
nestane. TIP: Učitelé si oblíbili cihličky pro výuku matema�ky a při tělocviku. 

ŽÍNĚNKY

Potah cihliček je z kvalitní české koženky. Koženka má cer�fikaci k využi� i pro dě� do 3 let, neobsahuje �aláty, má 
vysokou odolnost pro� oděru i ohybu a lze ji ošetřovat desinfekcí. Rozhodně zaručí, že cihličky budou dlouho sloužit! 

cihlička      
v cm

materiál  
barva

počet cihliček 
v sadě

katalogové číslo cena v Kč

 HRAVÉ CIHLIČKY 20 × 10 × 5
červená a 
oranžová
koženka

50
100

A011_S_50
A011_S_100

  8.850,-
17.200,-

 
Když stavět, 

tak proč ne z 

opravdových cihel? 

Molitan uvnitř potahu je nejvyšší kvality, tvarově stálý a zároveň dost pevný pro bezpečné cvičení a skotačení dě�. 
Vydrží za�žení 120 Kg aniž by časem ztra�l svou pružnost! Výška 4 - 5 cm je přitom plně dostačující. 
Malé žíněnky do školky a pro první stupeň nemají madla kvůli bezpečnos�. Snadno se s nimi manipuluje, díky tomu, 
jak jsou lehké. Velké žíněnky mají dvě madla na delší straně.  
Koženka splňuje atesty pro dě� do 3 let, neobsahuje �aláty, je vysoce oděru a ohybu vzdorná. Je české výroby.

Naše žíněnky jsou lehké a extrémně odolné. A jak jsme to dokázali?

rozměry 
v cm      

materiál  barva katalogové číslo cena v Kč

 ŽÍNĚNKY
odolnost

za�žení 120 Kg

130 × 65 × 4
200 × 100 × 5

koženka
červená
oranžová
tyrkysová

A002_130
A002_200

 1.350,-
2.480,-

Cihličky Vám dodáme rovnou s pevným látkovým pytlem se zatahovací šňůrkou



Látkové košíčky
Látkové košíky jsou velkým pomocníkem. Skvěle poslouží jako malý odpadkový košík při vyrábění. Nebo naopak jako 
zásobník na připravené materiály. Hodí se i na kolíčky, pastelky, tužky, na kapesníčky, sponky a hřebeny. Jejich využi� 
je opravdu široké.

PRAKTICKÉ DOPLŇKY

Kapsáře na hračky, knížky, výtvarné a sportovní potřeby
 Velikos� a tvary kapsářů šijeme podle potřeb našich zákazníků. Stačí nám zaslat vyfocený prostor, zadat přibližné 
rozměry a říci účel kapsářů. Veškeré potřebné detaily vymyslíme za vás. Následně zašleme zpracovanou nabídku 
včetně cenové kalkulace. 
Kapsáře šijeme buď z omyvatelného Kortexinu, nebo z pevné bavlny. Výběr barev je opravdu veliký.

Herny

rozměry 
v cm      

materiál  barva katalogové číslo cena v Kč

 KAPSÁŘE
dle zadání 
zákazníka

Kortexin
Bavlna

široký výběr
T090_NZ_K
T090_NZ_B

kalkulace po 
zpracování 

návrhu

TIP od učitelky MŠ: 
„Dě� po spinkání mají pyžamka většinou zpocená. V bavlněných kapsářích 
se lépe vyvětrají, nežli zabalené v balíčku s peřinkami. 
U nás jsme našli místo pro kapsář na dveřích. Dě� poznají správnou kapsu 
podle své značky, kterou mají na kapsářích v šatně.”

Snadno je po použi� omyjete a složíte.

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

LÁTKOVÉ KOŠÍČKY
s pevným poutkem

12 × 12
voděodolný PES

bez podšívky,
 plně omyvatelný

T031 159,-

LÁTKOVÉ KOŠÍČKY 
s odepínacím poutkem

12 × 12 
voděodolný PES + 
podšívka z bavlny

T049 174,-

Košíčky nabízíme ve 12 �  barvách.

Odepínací poutko se hodí tam, 
kde je pověšení složité.
Rohy poliček, kryt na topení... 
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Na spinkání

Potah matrace je snímatelný a pratelný. Spodní část je z Kortexinu, velmi pevné voděodolné tex�lie, která vydrží 
dlouhodobé za�žení. Vrchní vrstva je z pevné silné 100% bavlny. Ucho pro snadnou manipulaci je samozřejmos�.
Molitan uvnitř je pružný a přesto pevný. Velmi pohodlný pro dě�. Vyšší hustota molitanu matrace zajis�, že se nedrolí
a netrhá ani po dlouhodobém užívání. 

Matrace

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz

rozměr v cm materiál
katalogové 

číslo
cena v Kč

Matrace pro 
spaní na zemi

135 × 55 × 8
voděodolný PES

 +
pevná bavlna 100 %

A001_08 995,-

Matrace pro 
spaní na zemi

135 × 55 × 10
voděodolný PES 

+
pevná bavlna 100 %

A001_10 1.150,-

Naše odpočinkové matrace pro dě� vynikají vysokou kvalitou a dlouhou životnos�.

V základu nabízíme 2 rozměry odpočinkové matrace. Vyhovoval by Vám jiný rozměr? Nebo sháníte 
jen nové potahy na vaše stávající matrace? Napište nám nebo zavolejte. Rádi se vším pomůžeme.

bavlna bavlna bavlna

1

Matrace pro spaní na zemi - oblíbené barevné varianty

2 3
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Napínací prostěradla  - praní 60°C, sušička na sníženou teplotu   

rozměr v cm materiál barva katalogové číslo cena v Kč 

JERSEJ
145 g/m2

70 × 140 × 10 100% bavlna 
14 

barev
A005_JB 178,-

FROTÉ
180 g/m2 70 × 140 × 10 

80% bavlna 
20% polyester 

14 
barev

A005_FB 178,-

Prostěradla

Nabízíme velký výběr prostěradel. V každé školce se preferuje jiný systém povlékání a stlaní dětských postýlek. 
Doufáme, že u nás najdete přesně to, co potřebujete. Všechny výrobky, které tu nabízíme jsou kvalitní české výroby!

Klasické prostěradlo - praní 95°C, sušička i mandlování možné 

rozměr v cm materiál barva katalogové číslo cena v Kč 

Plátno
145 g/m2 70 × 100 100% bavlna bílá A006_BJ 195,-

Chránič matrace - praní 95°C, sušička na sníženou teplotu

nepropustný, prodyšný a díky čechrané bavlně na povrchu velmi příjemný

rozměr v cm materiál barva katalogové číslo cena v Kč 

Chránič 
matrace s 

gumičkami

60 × 120
70 × 140

100% čechraná bavlna 
100% PU zátěr

bílá
A007_60B
A007_70B

195,-
210,-

V každé školce učitelky ocení kvalitní 
chrániče matrace pro� občasným 
„nehodám”, které se dětem stávají. 
Nabízíme opravdu luxusní a kvalitní 
chrániče. Na matraci je snadno 
přichy�te gumičkami, která jsou ve 
všech rozích a jsou dostačující do výšky 
matrace 10 cm.



Na spinkání

Povlečení nabízíme ve dvou variantách zapínání. Vyberte si typ povlečení, který bude odpovídat Vašim požadavkům.
První varianta je pro příznivce knoflíčků. Povlečení má samozřejmě niťové knoflíčky, které je možné mandlovat. 
Druhé zapínání je typ tzv. hotelová kapsa. Povlečení má na jednom konci místo knoflíčků vytvořenou hlubokou kapsu.   

Povlečení
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rozměr v cm materiál barva katalog. číslo cena v Kč 

Hotelová kapsa
bavlna

Polštář  45 × 60
Peřinka   90 × 135 

bavlna 145g/m2
široký výběr 
dle skladových
zásob

A004_HJ 435,-

Niťové knoflíčky
bavlna

Polštář  45 × 60
Peřinka   90 × 135 

bavlna 145g/m2
široký výběr 
dle skladových 
zásob

A004_KJ 435,-

Niťové knoflíčky
krep

Polštář  45 × 60
Peřinka   90 × 135 

bavlna 135g/m2 A004_KB 335,-

1 2 3 4

Údržba: Všechna povlečení doporučujeme prát na 60°C. Můžete je sušit v sušičce na sníženou teplotu a mandlovat.

Přikrývky a polštáře
An�alergické soupravy s atestem pro dě� do tří let. 

Sypek je z velmi jemného a na omak příjemného materiálu Microfibre - 100% polyester. Uvnitř přikrývek je vysoce 
kvalitní duté vlákno, které je určeno speciálně pro výrobu těchto přikrývek. Díky tomuto vláknu se přikrývka obemkne 
kolem těla a krásně se do ní zabalíte. Výplň je určena pro celoroční užívání v běžně teplých místnostech.
Polštáře obsahují mykané duté vlákno, díky němuž jsou příjemně naducané, ale měkké a tvárné. Polštář není prošitý. 

Údržba: Praní - přikrývka 95°C, polštář 40°C.  Sušička na sníženou teplotu.  

rozměr v cm barva katalogové číslo cena v Kč 

SADA
 přikrývka a polštář

přikrývka 90 × 135 
polštář   45 × 60

bílá A003_SADA 535,-

PŘIKRÝVKA 90 × 135 bílá A003_SADA 395,-

POLŠTÁŘ 45 × 60 bílá A003_SADA 157,-



Pro útulno

Kortexin - voděodolný 100% PES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

POLŠTÁŘE A DEKY

Fleece - 100% PES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 S1 S2 S3

Ručníky

Ručníky jsou nejvyšší kvality, hustě tkané z první příze, na dotek měkoučké a nepouš� očka. Mají vysokou savost a díky 
nepřehnané gramáži (400 g/m2) dostatečně rychle schnou. Poutka k zavěšení ručníků jsou samozřejmos�. 

Česká firma s tradicí výroby zaručuje, že si ručníky zachovávají svou kvalitu i při maximální zátěži častého praní.

Nejširší výběr barev v ČR

rozměr 30×50 cm BAREVNICE

sv
ět

lé
 b

ar
vy

 t
m

av
é 

b
ar

vy

rozměr v cm materiál barva katalog. číslo cena v Kč 

Ručník malý 30 × 50
100 % bavlna 

400 g/m2
13 A008_S 49,-

Ručník střední 50 × 100
100 % bavlna

 400 g/m2
20 A008_M 134,-

Osuška 70 × 140
100 % bavlna

 400 g/m2

20

A008_L 210,-

Polštáře a deky navozují v interiéru vždy pocit útulna a pohody. Není jich nikdy dost. Nabízíme Vám veliký výběr barev 
polštářů, polštářků a dek. Materiály vybíráme sami a hlídáme neustále jejich kvalitu. Také hlídáme kvalitu při výrobě 
našich polštářů a dek. Víme, že dostávají ve školách a školkách opravdu zabrat.

rozměr v cm materiál katalogové číslo cena v Kč

POLŠTÁŘE
tvar čtverce

45 × 45
voděodolný PES

fleece
T094_U
T071_F

270,-
270,-

POLŠTÁŘE 
tvar obdélníku

40 × 80
voděodolný PES 

fleece
F002_F
F002_U

520,-
520,-

POLŠTÁŘKY
tvar obdélníku

25 × 45
voděodolný PES 

fleece
T075_F
T075_U

220,-
220,-

DEKY

75 × 100
90 × 130

150 × 200
150 × 220

fleece 
gramáž 280 g / m2

F001
T081
T079
T080

245,-
310,-
540,-
560,-

Údržba: Praní na 30°C, Fleece - sušička ano, PES - sušička ne

Snímatelné a prací potahy 
jsou pro nás samozřejmos�.
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Sváteční chvíle

TALÁRY
Taláry šijeme ze saténu. Vpředu se zapínají na dva knoflíky. Náš střih je velmi 
pohodlný, snadno se obléká přes další oblečení. Je lehký a vzdušný. Jednu 
velikost můžete využít i pro různě vysoké dě� či studenty. Díky ozdobnému 
lemu ze sametu vypadají dobře u taláru i ohrnuté rukávy. 

TALÁRY, ČEPICE A ŠERPY

ŠERPY
Šerpy šijeme také ze sametu. Působí krásně 
slavnostně a vydrží i několik šerpování. 
Pokud šerpy necháváte dětem na památku, 
budou mít krásnou vzpomínku. Šijeme více 
velikos�. 
TIP: Šerpu si můžete sami dozdobit ručně 
vyrobenými odznáčky, obrázkem,logem.

Vždy když něco končí, něco nové začíná. I dětem jednou skončí školková léta a jsou z nich školáci. A ze školáků 
středoškoláci...Pojďmě tyto vzácné chvíle společně oslavit.

ČEPICE SE STŘAPCEM
Slavnostní čepice šijeme ze sametu. Ozdobný zpevněný čtvercový díl je vyplněn 
pevným kartonem, který se dá pro praní vyjmout. Na hlavu se čepice upevní 
pomocí stahovací gumičky s brzdičkou. Čepice je nastavitelná pro různé obvody 
hlavy. Šijeme více velikos�. 

Čepice je nastavitelná 

pro různé obvody hlavy. 
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velikost materiál barva katalog. číslo cena v Kč 

Talár 6 - 18 + satén a samet
široký 
výběr

T091 od 580,-

Čepice 6 - 18 + samet
široký 
výběr

T092 od 255,-

Šerpa 6 - 18 + samet

široký 
výběr T093 od 130,-

Barvy a velikosti 

ladíme společně se 

zákazníky. 

Všechny výrobky na e-shopu: www.acodekorace.cz



Firemní předměty

Vyši� či po�sk - Poradíme Vám na základě 

zkušenos�. Někdy je lepši po�sk, někdy výšivka.

Ručníky, trička, kšiltovky, mikiny...
Vybereme společně nejvhodnější výrobek, kterým se 
můžete prezentovat. V každé oblas� je několik 
cenových kategorií. Vybírat je z čeho.

Dobrá parta drží spolu. A my Vám pomůžeme.

Často jste se nás ptali, zdali bychom uměli vyšít nebo vy�sknout logo na naše ručníky. Po té přišly dotazy, zdali bychom 
to uměli i na trička a kšiltovky. A hlavně, jestli bychom vše zařídili od zpracování obrázku až po výběr vhodného, 
kvalitního oblečení. Ať to dětem vydrží. Milí ředitelé, lektoři a vychovatelé, protože rádi plníme přání, a to nejen dětem, 
tohle všechno jsme pro Vás dali dohromady. 

Zpracování návrhu pro vyši� či �sk - Pokud budete potřebovat 

pomoci, rádi zpracujeme návrhy. Stačí nám popsat Vaší ideu nebo zaslat logo či 
obrázek. 

Kontaktujte nás - Nebojte se zavolat nebo napsat. Rádi si 

poslechneme, co máte na srdci, a poradíme, jak postupovat dál. 

Nezávazná kalkulace - Než se do všeho společně pus�me, zpracujeme 

Vám nezávaznou kalkulaci celé zakázky. Jestli ji dotáhneme dokonce, bude záležet 
jen na Vás. 

Realizace zakázky - Je potřeba počítat s dostatečnou 

časovou rezervou, minimálně 14 dnů. Na podzim se lhůty 
protahují až na jeden měsíc díky vánočnímu shonu. 
TIP: Pokud budete ch�t překvapení pro dě� pod stromeček, 
musíme začít jednat v říjnu.

Dárkové balení- Jako třešinku na dortu na požádání věci i dárkově zabalíme. 

Možnos� jsou různé. Detaily doladíme společně podle Vašich představ a našich zkušenos�.

S námi to jde 

hladce  :)

Stačí jen zavolat 

nebo napsat...

www.sijemeproskoly.cz
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COMFORTELLA s.r.o.                                  
obchod@comfortella.cz

mobil: + 420 731 536 237

www.sijemeproskoly.cz           
Nákup on-line v e-shopu: 

www.acodekorace.cz

    

HUPSNĚTE S NÁMI DO TOHO

Vybavení a prak�cké doplňky
 pro 

školy a školky, 
mateřská centra,  hrací koutky a herničky.


