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Vážení obchodní partneři, 

dostává se Vám do ruky nabídka novoročenek pro rok 2017. Tyto novoročenky byly 
navrhnuty a vyrobeny v chráněné dílně TULIPAN, kde je v současné době zaměstnáno  64 osob
se zdravotním postižením.
Tyto přání jsou zhotovena z ručního papíru a každý kus je originální výroba, tzn. jsou 
opravdu vyráběny ručně – nepoužíváme strojovou výrobu.
Odběrem těchto přání můžete poděkovat  nejenom svým obchodním partnerům,
spolupracovníkům, ale zároveň tak jejich zakoupením přispějete na provoz chráněné dílny a
pomůžete lidem, kteří by neměli šanci se uplatnit na běžném trhu práce.

Pevně věříme, že se Vám naše výrobky budou líbit a že si vyberete vánoční poděkování 
zrovna od nás. 

Přejeme Vám na závěr tohoto roku hodně pohody a více pracovního klidu a budeme se těšit
na případnou spolupráci. 

Zaměstnanci chráněné dílny TULIPAN
Odběrem těchto přání získává odběratel náhradní plnění pro zápočet do 
povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením.



Vánoční přání lze zhotovit v jakékoliv barvě, dle přání zákazníka.
Barvy i motivy lze vzájemně kombinovat. 

Doba zhotovení:
Do 100 ks……..…………...………….….…5 pracovních dní
100 – 500 ks ….……………………...….10 pracovních dní
500 – 1000 ks………………..……….....15 pracovních dní
Nad 1 000 ks ……………...……………..20 pracovních dní

Sleva při objednání více kusů novoročenek:

100 ks a více……………..………………….1,-
350 ks a více……………………..………….1,50,-
500 ks a více………..……………………….2,-

Při větším odběru novoročenek stejného druhu  lze dohodnout i individuální slevu.



Při objednávce více jak 300 ks 
novoročenek od nás obdržíte 
dopisní obálky zdarma!!!



Texty s blahopřáním k Vánocům a s přáním do nového roku tiskneme na kartičky, které jsou 
volně uvnitř přáníčka. Materiálem je stříbrný papír (120 g), nebo čtvrtka (160 g) vanilkové 
barvy. 
Text můžete vybírat z naší nabídky, kterou najdete na dalších stránkách tohoto katalogu, 
můžete si samozřejmě dodat i text svůj vlastní, taktéž vaše logo, které umístíme kamkoliv na 
kartičku s textem, dle vaší představy…



T01
Vážení obchodní přátelé,
děkujeme za spolupráci v roce 2016, přejeme hezké Vánoce a do nového roku 2017 hodně zdraví, 

štěstí a pracovních úspěchů.

T02
K přání příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2017 připojujeme poděkování za Vaši důvěru 
a dobrou spolupráci.

T03
Děkujeme Vám za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2017 Vám přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních
i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.

T04
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

T05
Veselé Vánoce, šťastný a úspěšný nový rok.

T06
Do nového roku Vám přejeme hodně zdraví, spokojenosti a osobních úspěchů
a těšíme se na další spolupráci.

T07
Vše nejlepší, hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů v novém roce 2017 Vám přeje



T12
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho zdraví a štěstí v novém roce v rodině i na pracovišti přeje

T13
Mnoho krásných chvil v příjemné atmosféře Vánoc  a hodně pracovních i osobních úspěchů v novém roce přeje

T14
Příjemné prožití vánočních svátků, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho chuti do práce a pevné zdraví přeje

T15
Spokojené, láskou a porozuměním naplněné   vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce přeje

T08
Přejeme Vám příjemné prožití Vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce 2017.

T09
Přejeme Vám i všem Vašim blízkým příjemné prožití vánočních svátků 
a v novém roce 2017  pevné zdraví, mnoho štěstí a spokojenosti.

T10
Přejeme Vám radostné prožití vánočních svátků a úspěšné vykročení do nového roku.

T11
Děkujeme Vám za dobrou spolupráci a přejeme Vám šťastný a úspěšný nový rok 2017.



T16
Úspěšný vstup do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů přeje

T17
Hodiny tiše našlapují ve sněhu, stačí pár kroků - rok se uzavírá. Skončí čas starých lásek, starých příběhů, rodí se předsevzetí 
průzračná a čirá. Spokojené vánoční svátky a mnoho štěstí v novém roce přeje

T18
Spokojené prožití vánočních svátků, mnoho lásky a porozumění. V novém roce mnoho radostných dní. 
Veselé Vánoce a šťastný nový rok.

T19
Na přelomu roku Vám děkujeme za vysokou   úroveň spolupráce v uplynulém období a přejeme, abyste do nového roku

načerpali dostatek sil, které Vám pomohou uskutečnit všechna Vaše přání.

Do přání můžeme vložit i Vaše vlastní texty a firemní loga.

Texty jsme schopni upravit do všech světových jazyků.



Nabídka PF  2017



PF 01
20 ,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, mašlička, formát A6 



PF 02
20,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 03
20,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 04
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 05
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 06
20,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 07
22,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 08
22,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 09
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, mašlička, formát A6 



PF 10
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 11
20,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 12
22,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, mašlička, formát A6 



PF 13
20,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 14
22,- +dph

Ruční papír, vanilková čtvrtka, mašlička, formát A6
Na místo Sdružení TULIPAN můžeme vytisknout Vaše logo 



PF 15
22,- +dph

Ruční papír, vanilková čtvrtka, mašlička, formát A6
Na místo Sdružení TULIPAN můžeme vytisknout Vaše logo 



PF 16
24,- +dph

Ruční papír, vanilková čtvrtka, mašlička, formát A6
Na místo Sdružení TULIPAN můžeme vytisknout Vaše logo 



PF 17
24,- +dph

Ruční papír, vanilková čtvrtka, formát A6
Na místo Sdružení TULIPAN můžeme vytisknout Vaše logo 



PF 18
24,- +dph

Ruční papír, vanilková čtvrtka, mašlička, formát A6
Na místo Sdružení TULIPAN můžeme vytisknout Vaše logo 



PF 19
20,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 20
20,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 21
21,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 22
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, lýko, formát A6 

PF 22
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát A6 



PF 23 
21,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 24
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, lýko, formát A6 



PF 25
21,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát A6 



PF 26
21,- +dphRuční papír, vanilková čtvrtka, formát DL



PF 27
21,- +dphRuční papír, stříbrný papír Galaxy Metallic, formát DL



PF 28
12,- +dph

Obálka z ručního papíru, formát C6, 114 x 162 cm, barevná, 
odstín barvy dle přání 



PF 29
10,- +dphObálka z ručního papíru, formát C6, 114 x 162 cm, bílá 



PF 30
0,60,- +dph

Dopisní obálka, formát C6 (114 x 162), bílá
(při objednávce více jak 300 ks pf, obdržíte dopisní obálky zdarma)



PF 31
0,60,- +dph

Dopisní obálka, formát DL, (220 X 110), bílá
(při objednávce více jak 300 ks pf, obdržíte dopisní obálky zdarma)



N O V I N K A 2017

ELEKTRONICKÉ PF
Vytvořili jsme pro vás několik novoročních přání s motivy naší chráněné 
dílny, které můžete pohodlně posílat ze svého e-mailu!

Písmo, text i loga jdou na novoročenkách změnit dle vašeho přání…



PF 32
1000 ,- +dphElektronické pf, formát PDF, JPG 



PF 33
1000,- +dphElektronické pf, formát PDF, JPG 



PF 34
1000,- +dphElektronické pf, formát PDF, JPG 



PF 35
1000,- +dphElektronické pf, formát PDF, JPG 



Vánoční ozdoby, dárky a dekorace



PF 36
25,- +dphAndělíček, filc, korálek, mašlička, 6 x 6,5 cm



PF 37
28,- +dphAndělíček, filc, korálek, mašlička, 6 x 6,5 cm



PF 38
35,- +dphAndělíček, filc, korálek, mašlička, 8 x 7 cm



PF 39
30,- +dphBižuterní komponenty 



PF 40
45,- +dphBižuterní komponenty, řetízek



PF 41
75,- +dph

Obal na knížku, filc, knoflíky, 24 x 15 cm
rozměr lze vyrobit dle vašich požadavků 



PF 42
75,- +dph

Obal na knížku, filc, knoflíky, 24 x15,5 cm
rozměr lze vyrobit dle vašich požadavků 



PF 43
75,- +dphObal na knížku, filc, knoflíky, 24 x 15,5 cm

rozměr lze vyrobit dle vašich požadavků 



PF 44
50,- +dph

Obal na knížku, filc, knoflíky, 12,5 x 8 cm
Rozměr lze vyrobit dle vašich požadavků 



PF 45
50,- +dph

Obal na diář, filc, knoflíky, 16 x 7 cm 
lze objednat i s diářem 2017 ( 70,- + dph)



PF 46
70,- +dphVánoční koule, polystyren, filc, korálky, mašle, Ø 11 cm



PF 47
70,- +dphVánoční koule, polystyren, filc, korálky, mašle, Ø 11 cm



PF 48
50,- +dphVánoční koule, polystyren, filc, papír, mašle, Ø 11 cm



PF 49
50,- +dphVánoční koule, polystyren, filc, papír, mašle, Ø 11 cm



PF 50
70,- +dphVánoční koule, polystyren, filc, papír, mašle, Ø 8 cm



PF 51
25,- +dphVánoční ozdoba, filc, papír, Ø 11 cm



PF 52
25,- +dphVánoční ozdoba, filc, papír, Ø 11 cm



PF 53
35,- +dphVánoční ozdoba, filc, papír, 5,5 x 5 cm



PF 54
35,- +dphVánoční ozdoba, filc, papír, 5,5 x 5 cm



PF 55
25,- +dphVyšívané vánoční ozdoby na kolíčku, 7 cm, různé

55a 55b 55c

55d 55e 55f



25,- +dphVyšívané vánoční ozdoby na kolíčku, 7 cm, různé

55g 55h 55i

55j 55k 55l



PF 56
35,- +dphButonek s vánočním motivem, Ø 5 cm,

na magnet, nebo zavírací špendlík 

56a 56b 56c

56d 56e 56f

56g



PF 57
Vánoční kalendář na zavěšení, A 3, papír, 

bez náplně                     90,- + dph
s nápní - bonbony      140,- + dph
pytlik s čajem              140,- + dph



PF 58
Vánoční kalendář na zavěšení, A 3, papír, 

bez náplně                     90,- + dph
s nápní - bonbony      140,- + dph
pytlik s čajem              140,- + dph



PF 59
30,- +dphSvíčka z včelího vosku, výška 7 cm, Ø 5 cm



VÁNOČNÍ KERAMIKA



PF 60
55,- +dphKeramický zvonek, výška 10 cm, Ø 8 cm, barva vlčí mák  



PF 61
55,- +dphKeramický zvonek, výška 10 cm, Ø 8 cm, barva modrá  



PF 62
55,- +dphKeramický zvonek, výška 10 cm, Ø 8 cm, barva béžová  



PF 63
24,- +dphKeramický perníček, háček, velikost cca 5,5 x 5,5 cm



PF 64
24,- +dphKeramická ryba, háček, velikost cca 5,5 x 6,5 cm



PF 65
230,- +dphKeramická hvězdička, háček, velikost cca 5,5 x 6,5 cm



PF 66
24,- +dphKeramické linecké kolečko, háček, velikost cca 5,5 x 5,5 cm



PF 67
158,- +dphKeramický betlém, 8 x 11 cm 



PF 68
55,- +dphKeramický betlém, 10  x 16 cm 



PF 69
55,- +dphKeramický betlém, 10  x 16 cm 



PF 70
70,- +dphKeramický betlém, 11  x 17 cm 



PF 71
70,- +dphKeramický betlém, 11  x 17 cm 



PF 72
230,- +dphKeramický zvonek, výška 10 cm, Ø 8 cm, barva béžová  



PF 73
180,- +dph

Keramický hrnek ručně malovaný, 0,75 l
0,5 l – 150,- + dph



PF 74
120,- +dphKeramický talíř ručně malovaný, Ø 20 cm  



PF 75
180,- +dph

Keramický hrnek ručně malovaný, 0,75 l
0,5 l – 150,- + dph



PF 76
120,- +dphKeramický talíř ručně malovaný, Ø 20 cm  



PF 77
180,- +dph

Keramický hrnek ručně malovaný, 0,75 l
0,5 l – 150,- + dph



PF 78
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 79
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 80
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 81
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 82
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 83
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 84
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 85
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 86
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 



PF 87
119,- +dphKeramická kasička, výška 22 cm 

87a 87b 87c

87d 87e 87f



HEDVÁBÍ 

Šály a šátky z ručně malovaného hedvábí, lze vyrobit podobná barevné variace, ale ne vždy 
úplně stejný kus, barevné variace lze kombinovat v různých barvách a rozměrech dle Vašeho 
přání…

V ceně šátku, nebo šály je dárková krabička!



PF 88
240,- +dphŠátek z malovaného hedvábí, velikost 75 x 75 cm



PF 89
260,- +dphŠátek z malovaného hedvábí, velikost  90 x 90 cm



PF 90
300,- +dphŠátek z malovaného hedvábí, velikost 110 x 110 cm



PF 91
110,- +dphŠál z malovaného hedvábí, velikost cca 30 x 115 cm



PF 92
230,- +dphŠál z malovaného hedvábí, velikost cca 40 x 150 cm



PF 93
220,- +dphŠál z malovaného hedvábí, velikost cca 35 x 130 cm



PF 94
120,- +dph

Pouzdro na brýle z ručně malovaného hedvábí,
velikost cca 18 x 7,5 cm



PF 95
120,- +dph

Pouzdro na brýle z ručně malovaného hedvábí,
velikost cca 18 x 7,5 cm



PF 96
120,- +dph

Pouzdro na brýle z ručně malovaného hedvábí,
velikost cca 18 x 7,5 cm


