PREZENTACE 2008 - VÝBĚR PPACÍ
SEZNAM KLIENTŮ:
MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV
BMS INCENTIVE
ZÁMECKÝ RESORT BECHYNĚ
CS PROPERTY PARTNERS
CS PROPERTY SERVICES
JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ
CENTRUM ZDRAVÉHO SPÁNKU®
MONET NÁBYTEK®
CENTRUM BYDLENÍ ZONA
ASSECO
SVĚT JAKO DOMOV
V BAVLNCE
WWW.FUSAKY.CZ
WWW.NOSITKA.CZ
ZAPACAFE
SOKOLOVNA HORAŽĎOVICE
OBCHOD SLUNEČNICE
DOLA DESIGN
CICERONAE - INCOMING SERVICE
A DALŠÍ...

NABÍDKA SLUŽEB:
GRAFICKÉ NÁVRHY - LOGA, CORPORATE DESIGN, VEŠKERÉ PROPAGAČNÍ A FIREMNÍ MATERIÁLY,
				
PROSPEKTY, LETÁKY, DESKY, KATALOGY, INZERCE, BILLBOARDY, MANUÁLY....
VČETNĚ REALIZACE - TISKY, VÝROBA, DODÁVKA...
PREZENTACE V ELEKRTRONICKÉ PODOBĚ - PDF., POWERPOINT
WEBOVÉ STRÁNKY S AUTORSKOU GRAFIKOU
MIMO POČÍTAČOVÉ GRAFIKY MOHU NABÍDNOUT, POKUD JE TO V MATERIÁLECH ŽÁDOUCÍ,
I RUČNÍ KRESBU BUĎ JAKO DOMINANTU ( FIRMA V BAVLNCE, WWW.NOSÍTKA.CZ) NEBO DOPLŇUJÍCÍ PRVEK - PODKRESBY APOD. (NAPŘ. DESKY JIHOČESKÉHO VODÁRENSKÉHO SVAZU...)

Property Services

CS PROPERTY PARTENERS s.r.o., CS PROPERTY SERVICES a.s. - LOGO

Property Partners

CS PROPERTY PARTNERS s.r.o. - KATALOG

Michal Kadrnozka, * 1970, graduated from Technical University of Brno in 1994.
After completion business studies in Australia he joined International Management
and Construction Consultants Gleeds in 1998 as a project manager responsible for
number of retail projects developed by TK Development.
In 2002 Michal joined EC Harris where he was in charge of the Prague business unit
servicing number of international developers and institutional clients such as
Redevco, Heitman and Africa Israel Group. From 2004 he took part in
multinational development team preparing the Palladium project for Austrian
developer European Property Development (EPD). This was the largest
and most complex inner city retail project in the Czech Republic with development
value over 200 mil EUR.
As the next career step Michal joined a private logistics developer Pinnacle in 2005
as Development Director. Since then his team developed over 230,000 m2 of prime
logistics space in Czech Republic and Slovakia in total value over 100 mil EUR. During
that period Merrill Lynch Global Real Estate Principal Investments
become Pinnacle’s strategic investor.
Michal was later promoted to the role of the Pinnacle’s Managing Director leading the
company to a strategic acquisition by Arcapita Bank B.S.C.(c), a leading international
investment firm headquartered in Bahrain, in May 2008.

MICHAL KADRNOŽKA
* 1970
CS PROPERTY PARTNERS s.r.o. - KATALOG

CS Property Partners, s.r.o.
Biskupský dvůr 2095/8
110 00 Praha 1
Czech Republic

Property Partners

tel.: + 420 226 002 060
fax: + 420 226 002 061
e-mail: info@cspp.cz

Identifikační číslo: 283 63 698
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 136274.
CS PROPERTY PARTNERS s.r.o. - KATALOG

MORE THAN PROFESSIONALLY...

COMPANY PROFILE

www.asseco.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - TITULKA

MORE THAN PROFESSIONALLY...
Z HISTORIE SPOLEČNOSTI
Podnik výpočetní techniky (PVT) byl za celou dobu své existence, která se datuje od 1.
ledna 1954, významnou českou organizací, zajišťující zpracování dat a poskytování rozsáhlých
informačních systémů. Po vzniku československé federace se rozdělil na samostatné podniky
se sídlem v Praze a v Bratislavě. V té době řídil osm odštěpných závodů a 28 výpočetních
středisek.
Zásadní změnu přinesl 1. leden 1991, kdy byl státní podnik transformován na státní akciovou
společnost. Po úspěšném zpracování výsledků voleb do zákonodárných a zastupitelských
orgánů, které podnik zajišťoval v letech 1990 až 1992, mu bylo svěřeno komplexní řešení a
zpracování kupónové privatizace. Vlastní nabízené akcie byly prodány již v prvním kole této
privatizační metody.
V roce 1992 byl majoritní vlastník – stát –vystřídán investičními privatizačními fondy a DIKy.
Hlavní podnikatelskou činností PVT se stala analýza, řešení a outsourcing rozsáhlých
informačních systémů.
V roce 1993 PVT založil dceřinou společnost RM-SYSTÉM - mimoburzovního organizátora trhu s cennými papíry. Významnou konkurenční výhodou společnosti v té době byla
celorepubliková působnost. Ústředí řídilo 22 divize, které řídily 29 výpočetních středisek a
25 výpočetních pracovišť. Do působnosti PVT spadalo 342 registračních a obchodních
míst. V té době ve společnosti pracovalo přes tři tisíce zaměstnanců. Byly zahájeny přípravy
na druhou vlnu privatizace.
V roce 1994 se významně změnil směr transformace zakázkové náplně, a to od klasického
automatizovaného zpracování dat, až k poskytování komplexních IT služeb významným
zákazníkům prostřednictvím informačních systémů. Klasickým příkladem je třeba vývoj systému
pro Středisko cenných papírů a jeho komplexní outsourcing.
V roce 1995 byl ukončen projekt kupónové privatizace. Společnost realizovala IS pro
Českou národní zdravotní pojišťovnu a zahájila přípravu produktu Internet, šířený pod
označením pvt.net. Rozvíjí se telekomunikační sektor, přicházejí mobilní sítě a PVT poskytuje
své služby pro jednonoho ze dvou operátorů – dnešní T-Mobile.

www.asseco.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - KATALOGOVÝ LIST

MORE THAN PROFESSIONALLY...

KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Poskytujeme komplexní řešení a služby v oblasti
informačních technologií.

www.asseco.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - INZERCE

MORE THAN PROFESSIONALLY...
Poskytujeme komplexní řešení a služby
v oblasti informačních technologií.

www.asseco.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - BILLBOARD

MORE THAN PROFESSIONALLY...

www.asseco.cz

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - BILLBOARD

MORE THAN PROFESSIONALLY...

COMPANY PROFILE

www.asseco.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - POWERPOINT PREZENTACE

MORE THAN PROFESSIONALLY...
INFORMAČNÍ SYSTÉMY
FENIX - Řešení pro subjekty veřejné správy
FENIX poskytuje informace nejen pracovníkům organizace uvnitř systému, ale i těm úřadům a občanům, kteří na ně mají nárok vycházející
např. z legislativy nebo z účasti v řízení vztahujících se k výkonu veřejné správy.
Vzhledem k metodologii návrhu (objekty) a využití moderních technologií (komponenty), nabízí systém možnost sdílení funkcionality či
využití dat pro další IS v rámci úřadu prostřednictvím komponent. Vysoká míra zabezpečení pak umožňuje použití i pro distribuovaná pracoviště. Praktickým přínosem je pak jednoduchá a efektivní správa systému.

myFenix - Řešení pro subjekty samosprávy
myFenix reprezentuje komplexní řešení nové generace pro podporu správních, řídících a rozhodovacích procesů subjektů samosprávy. Toto
řešení v sobě spojuje spolehlivost a stabilitu světového standardu SAP, společně s dlouholetou a ověřenou znalostí národních specifik reprezentovanou Asseco Czech Republic.

Řešení pro střední a velké podniky
Řešení od společnosti SAP pod názvem mySAP Business Suite je komplexní integrovaný soubor podnikových řešení, která pomáhají všem
organizacím lépe řídit své aktivity. Řešení obsažená v mySAP Business Suite je možné získat společně jako celý soubor, nebo jednotlivě.

www.asseco.cz
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - POWERPOINT PREZENTACE

MORE THAN PROFESSIONALLY...
ÚVODNÍ STRÁNKA

Společnost Asseco Czech Republic, a.s., je českým pilířem kapitálové skupiny Asseco. Patří mezi nejvýznamnější poskytovatele
komplexních služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií v České republice.
english

SPOLEČNOST
REFERENCE
PODPORA ZÁKAZNÍKŮM

UDÁLOSTI

vyhledat
AKTUALITY

ASSECO CZECH REPUBLIC MÁ NOVÉHO PR MANAŽERA

PRO MÉDIA
KONTAKTY
ZAMĚSTNÁNÍ
CERTIFIKACE
Certifikace dle ČSN EN ISO 9001

ASSECO GROUP POSILUJE SEGMENT E-BANKOVNÍCH SYSTÉMŮ

a ČSN EN ISO 14001 prodloužena
do roku 2009.

E-MAILOVÝ ZPRAVODAJ
Chcete být informováni
o novinkách serveru asseco.cz ?

zaregistrovat

Archiv událostí

ODKAZY

www.asseco.pl
www.asseco.sk
www.asseco.com
www.helios.eu
www.berit.cz
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ASSECO /DRUHÉ MÍSTO/ - WEBOVÉ STRÁNKY

ZÁMECKÝ RESORT BECHYNĚ s.r.o. - LOGO

Firemní akce
ÚVOD
AKTUALITY
HOTEL BECHYNE
UBYTOVÁNÍ ZÁMEK
PENSION GOLF
CERNICKÝ ZÁMECEK
BECHYNSKO
KONTAKTY

ZÁMECKÝ RESORT BECHYNĚ s.r.o. - WEBOVÉ STRÁNKY

UBYTOVÁNÍ ZÁMEK

PENZION GOLF

CERNICKÝ ZÁMECEK

Svatby a spolecenské akce

Bechynské kulturní léto

Golf
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ZÁMECKÝ RESORT BECHYNĚ s.r.o. - WEBOVÉ STRÁNKY

JVS

JVS

JVS
JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ a.s. - REDESIGN LOGA

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ

VODÁRENSKÁ SOUSTAVA JIŽNÍ ČECHY

JIHOČESKÝ VODÁRENSKÝ SVAZ a.s. - DESKY

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV - PREZENTAČNÍ CD

SVĚT
JAKO
DOMOV

SVĚT
JAKO
DOMOV

SVĚT
JAKO
DOMOV

SVĚT JAKO DOMOV o.p.s. - LOGO

Vážení přátelé,
založili jsme naši společnost jako konkrétní odpověď na jednu z nejnaléhavějších otázek dnešní doby. Mimo naši pozornost, zcela
zapomenuto, žije dnes velké množství lidí v bídě, neštěstí a beznaději. Mnoho se jich vydává na cestu, jsou vyháněni nebo opouštějí svůj domov v naději, že v bohatých a bezpečných zemích naleznou nový. Ale domov je mnohem víc než dům. Jsme architekti,
lékaři i humanitární pracovníci, umíme postavit dům, zajistit lékařskou péči, ale neumíme vytvořit domov. Domov je staletou pamětí
místa, nejčistším zdrojem umění, v něm se kruh našeho života začíná a uzavírá, ať žijeme a umíráme kdekoliv. Jsme povinni svému
svědomí i vzdělání ve svých oborech, chránit ty, kteří jsou nejrůznějšími formami zla v tomto světě domova zbavováni. Jedním z
našich projektů je obnova obydlí, hospodářství, řemeslných činností i vzdělávání v BaH a Srbsku.

Ztráta domova je neštěstí, kterému neumíme zabránit. Umíme ale při hledání ztraceného domova účinně pomoci.
NAŠE POSLÁNÍ
CO NYNÍ ORGANIZUJEME

SVĚT JAKO DOMOV o.p.s. - WEBOVÉ STRÁNKY

2003 - 5
„BYDLENÍ PRO UPRCHLÍKY NA ÚZEMÍ BALKÁNU“
Záměr výstavby dřevěných montovaných rodinných domků pro rodiny uprchlíků jsme realizovali pomocí 30% dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR směrované českým ﬁrmám vyvážejícím na Balkán. Firma Stavoplast KL Stachy měla ve své nabídce domek odpovídající
velikostí a jednoduchostí našim záměrům. Výstavba domků s touto formou dotace byla ojedinělou akcí, protože v sobě spojovala několik
forem obecně prospěšných záměrů:
•
Poskytnutí obydlí rodině, která o ně přišla v důsledku válečného konﬂiktu, v zemi, kde panuje ekonomická stagnace a vysoká nezaměstnanost a nemohla si proto opatřit bydlení z vlastních prostředků.
•
Dřevostavba kanadské technologie představuje pro Srbsko a BaH kvalitativně vyšší stupeň montované stavby, aniž by stavební
výroba musela nutně projít všemi chybami a komplikacemi, s nimiž se potýkaly dřevostavby v začátcích u nás. Dřevostavba je ekologicky
přínosným způsobem stavění, jednak použitím dřeva, jednak významným šetřením energií pro vytápění.
•
Ohlas na všechny typy domků, které jsme zde postavili byl mimořádný, byli jsme mnohokrát ujištěni, že domky se velmi líbí a zájem
o spolupráci s námi trvá i nadále. Tím byl splněn záměr dotační politiky MPO, aby byla touto formou otevřena cesta našim ﬁrmám k zahraničnímu obchodu v oblasti Balkánu.
Projekt byl koncipován jako tzv. „třetinový“. Náklady ve výši cca 35% představoval vklad investora, t.j. Městského nebo Obecního úřadu
formou pozemku, inženýrských sítí a základů, 30% dotace MPO ČR formou příspěvku dovážející české ﬁrmě na hrubou stavbu domku, 35%
nákladů poskytly humanitární organizace a budoucí vlastníci. Touto formou bylo již postaveno celkem 10 domků, v celkové hodnotě cca 16
mil. Kč,- s dotací MPO ve výši 4 980 000,- Kč.

SVĚT JAKO DOMOV o.p.s. - WEBOVÉ STRÁNKY

umení odpocívat

ČESKÝ OBCHODNÍ ŘETĚZEC
ORIGINÁL JE JEN JEDEN

Monet®-nábytek - Centrum zdravého spánku® s.r.o.
V Centru bydlení ZONA CB - České Budějovice

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU
Zóna ČB - GPS: LOC: 48°59'47.849“N, 14°27'15.701“E

•
•
•
•

největší prodejna v jižních Čechách
více jak 300 m² výstavní plochy
moderní a příjemné prostředí pro Váš pohodlný nákup
příjemná a profesionální obsluha

ZÓNA

Otevírací doba: Po - So 10:00 - 19:00 hod. Ne 10:00 - 18:00 hod.
České Budějovice, Krčínova 1608, tel.: 724 287 572, 387 427 030, www.monet-nabytek.cz, e-mail: ceskebudejovice@centrumzdravehospanku.cz

www.centrumzdravehospanku.cz • linka zdarma 800 555 677

CENTRUM ZDRAVÉHO SPÁNKU® - PROSPEKTY
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Součástí kavárny je
KOSMETICKÝ SALON
A SOLÁRIUM

Zapa Cafe

KAVÁRNA A CUKRÁRNA
Český Krumlov

BODY - LINE Č. K. s.r.o.
mob.: 737 728 318

ZAPACAFE - PROSPEKT ROZLOŽENÝ

esign

esign
...líbí se dětem

DOLA DESIGN - LOGO

MgA. Markéta Němcová
Pavlouskova 4441/6
708 00 Ostrava

český výrobek
vysoká kvalita materiálů
i výrobního zpracování
možnost kombinace s dalšími
výrobky stejné designové řady
Kompletní katalog výrobků naleznete na www.dola.cz

DOLA DESIGN - LETÁK VKLÁDANÝ DO ZBOŽÍ

Český výrobce
originálního textilního
vybavení dětských pokojů

LOGO
PROČ PONECHAT NÁZEV SOKOLOVNA?
NAVÁZÁNÍ NA HISTORII SOKOLA, NÁZEV JE VŽITÝ, DOBŘE
ZAPAMATOVATELNÝ.
POJETÍ LOGA SPOJÍ SOUČASNOU MODERNÍ PŘESTAVBU SE STÁVAJÍCÍ
TRADICÍ SOKOLA V MÍSTĚ.
POJETÍ LOGOTYPU JE JEDNODUCHÉ, DOBŘE ČITELNÉ, JEHO SOUČÁSTÍ JE
MOTIV POSTAVY, KTERÝ NAHRAZUJE PÍSMENA O, V.
POUŽITÉ PÍSMO: KABEL LT STD LIGHT
ŽLUTÁ BARVA CMYK 0 25 100 0, ČERNÁ CMYK 0 0 0 100

PRŮHONICE, SOKOLOVNA - DESIGN POSTAV PRO ZAČLENĚNÍ DO INTERIÉRŮ REKONSTRUKCE OBJEKTU

PRŮHONICE, SOKOLOVNA - DESIGN POSTAV PRO ZAČLENĚNÍ DO INTERIÉRŮ REKONSTRUKCE OBJEKTU
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PRŮHONICE, SOKOLOVNA - DESIGN POSTAV PRO ZAČLENĚNÍ DO INTERIÉRŮ REKONSTRUKCE OBJEKTU

Doporučujeme
dětské kožešiny a fusaky Kaiser
Kožešiny jsou v anglosaských zemích nepostradatelnou
součástí dětské výbavy. Každé miminko má svou kožešinu,
která ho hřeje v kočárku, postýlce nebo autosedačce.
Zapomeňte na spoustu zbytečností, které se do výbavičky
pořizují u nás v ČR a kupte svému dítěti něco opravdu cenného.
Ovčí rouno je skvělý materiál, který u miminek podporuje
spánek, uklidňuje a odvádí vlhkost. V zimě krásně hřeje, v létě
zaručí, že se dítě v autosedačce nebo kočárku nebude koupat
ve vlastním potu.
Medicinální kožešiny Kaiser jsou trvanlivé, pratelné na 30°C a
hlavně certifikované pro děti do tří let, takže miminku budete
moci bez obav dopřát kontakt s kožešinou na holé tělo.

Všem ženám doporučujeme: menstruační pohárek

Pohárek představuje zdravou, pohodlnou a ekonomicky
výhodnou alternativu k vložkám a tamponům. Na rozdíl od
nich je však určen pro opakované použití a tím i velmi ekologický.
Více se dozvíte na www.vbavlnce.cz v oddílu „ženská intimní
hygiena“.

Originální šátky
na nošení dětí Storchenwiege

stránky pro přemýšlivé rodiče

nejvyšší kvalita pro vás a vaše dítě

Na bavlnce se naučíte

pevná látka, která neřeže a neklouže, dobře se
dotahuje a váže, a ve které komfortně ponosíte i větší
a těžší dítě

Na bavlnce zjistíte jak používat

vázat své miminko do šátku.
látkové plenky.

Bavlnka obklopí vaše děti
pevné dvojité lemy a dvojité vlákno v obou směrech
tkaní pro maximální pohodlí nosiče a výbornou
trvanlivost

přírodními materiály.

te
najde ku
letáku
át
uvnitř na vázání š
návod

Bavlnka vám pomůže

s ekologickou péčí o domácnost.

značka uprostřed šátku a barevně odlišené lemy
pro lepší orientaci při vázání
snadná údržba

www.vbavlnce.cz, info@vbavlnce.cz

každoročně obnovovaný certifikát zdravotní
nezávadnosti Öko Tex 100

tel. +420 604 426 417
sklad a prodejna: Krameriova 5095, Ostrava - Třebovice
firma: Ing. Vlastimil POHOŘÁLEK - P.C.E.
IČ 69476225, DIČ CZ7306150423

podrobný fotografický návod k vázání
vyrobeno kompletně v Německu

Pamatujte na to, že kvalitní šátek váže tak trochu za vás a
začátečníkům odpustí i nějakou tu chybu.

FIRMA V BAVLNCE - PROPAGACE

www.vbavlnce.cz

Firma je výhradním dovozcem šátků na nošení dětí
Storchenwiege a dětských kožešin a fusaků Kaiser.

Naučte se vázat kříž s kapsou uvnitř

1

2

Položte střed šátku na břicho. Uchopte jednou rukou horní okraj
šátku a přehoďte si jej za zády na protilehlé rameno. Stále si hlídejte
horní okraj šátku. Jen tak si budete jisti, že se vám šátek na zádech
nepřetočil.

7

8

3

další úvazy najdete na

4

Šátek si položte na rameno, nenechte jej padat dolů přes paže.
Potom uchopte druhý cíp šátku a opět jej držte za horní okraj.

9

10

Dolní okraj naopak utáhnete tehdy, když budete tahat za okraj
šátku, který leží blíže k vašim pažím. Nechte dolní okraj dotažený a
horní si trochu povolte. Tak budete moci dítě do kapsy pohodlně
vložit, a při vázání ho nebudete muset tolik přidržovat. Dítě si
přehoďte vysoko přes rameno a nechte je vlastní vahou pomalu
vklouznout do šátku.

Když už máte nožičky venku z úvazu, vytáhněte šátek tak vysoko,
aby sahal miminku dva prsty nad ouška. Co zbyde dole, nahrňte pod
zadeček.Vážete-li malé miminko, zakloňte se, aby si mohlo položit
hlavičku. Pokud máte dost utažený spodní okraj, uchopte oběma
rukama lýtka miminka, nadzvedněte je a nasměrujte dozadu. Nožky
nesmí z úvazu viset!
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15

14

Nakonec můžete ještě jednou zatáhnout za oba cípy zároveň. Je
nesmírně důležité udržovat dotažený šátek stále v napětí a nepovolit. Takto pak cípy zkřížíte na zadečku dítěte a vedete dále pod
nožičkami dozadu.

FIRMA V BAVLNCE - PROPAGACE

16

Vzadu zavážete jednoduchý nebo dvojitý uzel a je v podstatě
hotovo.
Teď už zbývají jenom závěrečné úpravy.

5

www.vbavlnce.cz

6

Druhý cíp si za zády přehoďte na protilehlé rameno. V této chvíli si
můžete vyzkoušet utahování šátku. Na břiše máte pás, do něhož
budete umísťovat miminko. Když zatáhnete za oba okraje šátku,
které leží na ramenou blíže k vašemu krku, budete cítit, jak se
utahuje horní okraj pásu, který máte na břiše.

11

12

Nyní už můžeme začít utahovat. Nepřeskakujte z jednoho cípu šátku
na druhý, dotáhněte nejdřív jeden a pak druhý. Dotahujte postupně
tak, že začnete u vašeho krku a tedy u hlavičky dítěte, pak postupně
přibíráte větší kusy šátku až nakonec máte v ruce celý cíp. Rukou s
dotaženým cípem zajistíte miminko a stejným způsobem utáhnete i
druhý cíp.

17

18

Je třeba znovu zkontrolovat, zda je miminko správně zakulacené a
zda má podsazený zadeček. Kolínka dítěte mají být výše než jeho
zadeček, ideálně ve výši pupíku. Látka kapsy musí sahat od kolínka
ke kolínku dítěte. Úvaz můžete nosit buďto tak, že pruhy stáhnete na
bok podél tělíčka dítěte, nebo je doširoka rozprostřete a zajistíte tak
i hlavičku (např. při spánku).

MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV - VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

FIRMA:
Vlastimil Pohořálek - P. C. E.
Taussigova 1169/7
182 00 Praha
IČ 694 76 225, DIČ CZ 730 615 0423
info@fusaky.cz, tel.: + 420 604 426 417

www.nositka.cz

ZPĚT

ERGO BABY CARRIER
MANDUCA
PATAPUM
BECO
BONDOLINO

WWW.NOSITKA.CZ - NÁVRH STRÁNEK

...pro pocit blízkosti od narození...

Proč máme nosit naše děti?

Ergonomie nošení

KONTAKT
JAK NAKUPOVAT
OBCHODNÍ PODMÍNKY
NÁKUPNÍ KOŠÍK

Srovnání nosítek

FIRMA:
Vlastimil Pohořálek - P. C. E.
Taussigova 1169/7
182 00 Praha
IČ 694 76 225, DIČ CZ 730 615 0423
info@fusaky.cz, tel.: + 420 604 426 417
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