
Katalôg
darčekových
a reklamných
predmetov

Pozrite sa, na čo
všetko sa dokáže 
premeniť obyčajné 
drevenô koliesko.

Neobyčajne krásne
veci od neobyčajne 
statočných ľudí z 
jednorodičovských 
rodín.

Rok 2022 je rokom jednorodičovských rodín.  
Kúpou pomôžete deťom, ktoré prišli o jedného  
z rodičov.



NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Na všetko z dreva je
NÁHRADNÉ PLNENIE 

VO VÝŠKE 100%.
Vedeli

ste, že?

„Ked’ mi náhle zomrel životný partner,  ostala som 
v cudzine sama s dvoma malými deťmi. 
A úplne bez príjmu. V jednej sekunde sa mi zrútil 
celý svet. 

Sociálny podnik DREVENÔ KOLIESKO zamestnáva 
jednorodičovské rodiny a ľudí v podobne ťažkých 
životných situáciách. Aby sa mohli nadýchnuť, 
nabrať silu žiť a znova sa postaviť na nohy.”

Beata Bobulová 
zakladateľka sociálneho podniku

„Najväčším umením je umenie žiť. Obzvlášť keď do 
vášho života zasiahne krutá rana  osudu. Nepoznáme 
inú organizáciu na Slovensku, ktorá by takýmto 
empatickým a inovatívnym spôsobom dokázala 
finančne pomáhať vdovám a vdovcom a ďalším 
jednorodičovským rodinám.”

Katarína Holeková,
event manager

„Som šťastný, že na Slovensku vznikol takýto sociálny 
podnik. Kde ľudia dokážu bolesť zo straty, alebo 
odchodu traumu a bolesť zo straty partnera premeniť 
na krásne veci,  ktoré iným ľud’om robia radosť.”

Martin Kovačič, 
konateľ spoločnosti

„Drevenô koliesko je pre mňa veľa dobrých vecí  
a skutkov v jednom darčeku.“

Ivana Csornaiová,  
manažér komunikácie a eventov



Vytvor si sám

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Na všetko  
z tejto strany 

je NÁHRADNÉ 
PLNENIE VO 

VÝŠKE 100 %.

Vedeli ste, že?

Ovečka Belinka

9,90 €

Balenie obsahuje: 
2 ks drevené koliesko, 2x ovčia vlna, korálky, roľničky, 
šnúrky, špajdle, edukatívny materiál o ovečke, jej 
živote a úžitku, poučná rozprávka o ovečke. Darček 
záložka do knižky.

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

10 ks Hravých ozdôb  
na stromček

11,90 €

Balenie obsahuje: 
10 ks drevené koliesko, šnúrky, lepidlo, dekoračné 
ozdoby, drevené korálky, gombíky

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

Zvonkohra

14,90 €

Balenie obsahuje: 
kovová figúrka anjel/ryba/vtáčik (v bielej, alebo  
červenej farbe), 3 ks drevený krúžok, 3 ks zvoniace  
paličky, korálky, lepidlo, šnúrky, ostatný kreatívny  
materiál.

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

Včielka Nelka + materiál 
na výrobu 2 ks sviečok  
z včelieho vosku

14,90 €

Balenie obsahuje: 
2 ks drevené koliesko, 4x včelia medzistienka s knôtom na výrobu 
2 sviečok, 2x chlpatý drôtik, suchý zips, krídla, korálky, šnúrky, 
špajdľa, edukatívny materiál o včielke a jej živote, poučná 
rozprávka o včielke. Darček magnetka včielka.

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

Pohľadnica s omaľovánkou 
a hovoriacim kolieskom  

4,90 €

Balenie obsahuje: 
1 ks drevené koliesko, nahratá vianočná rozprávka, 
predtlačená pohľadnica, 0,65 € poštová známka, 
kreatívny materiál na dotvorenie, flitre, ovčia vlna, 
oči, šnúrky.

Recyklovaná hnedá obálka: 155x155 mm 

Kreatívne skladačky pre tvorivé tvory



Drobnosti, 
ktoré potešia 
aj veľkých

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Magnetka

2,50 €

Balenie obsahuje: 
Originálna magnetka z dreveného kolieska  
s keramickým srdiečkom alebo stromčekom.
Minimálny odber 5 ks

9 ks Vidieckych 
ozdôb na stromček

11,90 €

Balenie obsahuje: 
Set 9 drevených, vianočných ozdôb s motívom 
srdiečka, vločky, kométy a stromček v rôznych 
farebných variantoch.

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

9 ks Prémiových 
ozdôb na stromček

14,90 €

Balenie obsahuje: 
Set 9 vianočných drevených ozdôb, s dreveným, 
alebo keramickým glazovaným motívom srdiečka, 
či stromčeka, alebo s dreveným motívom, vločky, 
stromčeka, kométy a srdiečka. V sete sú 4 ks 
glazované a 5 ks s dreveným motívom.

Darčeková krabička (D x Š x V):   
260 mm x 115 mm x 40 mm

Na všetko z tejto strany je 
NÁHRADNÉ PLNENIE  

VO VÝŠKE 100 %.

Vedeli ste, že?



Darčekové
balíčky
Vonné kolieska

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Mix balíček

24,90 €

Balenie obsahuje: 
6 ks prémiové vianočné ozdoby
(3x keramický dekor, 3x drevený dekor)
1 ks vonné koliesko
1 ks magnetka
2 ks prívesok na kľúče

Darčeková krabička (Š x D):  
125 mm x 350 mm

Vonné koliesko

5,90 €

Minimálny odber 2 ks

Možnosť výberu z vôní:
vianočná vôňa (jedľa, gáfrovník, citrón, amyris),  
céder himalájsky, jedľová vôňa

Balenie obsahuje: 
Závesné drevené koliesko do šatníka, 
bielizníka alebo auta. S prírodnou esenciou 1 ml. 

Darčeková krabička (D x Š x V):   
180 mm x 85 mm x 35 mm

Medový balíček

24,90 €

Balenie obsahuje: 
6 ks prémiové vianočné ozdoby 
(3x keramický, 3x drevený dekor)
agátový med 250 g
medovníky 200g

Darčeková krabička (Š x D):
125 mm x 350 mm 

Na všetko z dreva je 
NÁHRADNÉ PLNENIE 

VO VÝŠKE 100 %.

Vedeli ste, že?



NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Vianočná
debnička
Darčekové 
balíčky Štedrovečerný balíček

34,90 €

Balenie obsahuje: 
prémiové vianočné ozdoby 6 ks 
(3x keramický, 3x drevený dekor),
med agátový 250 g
medovníky 200 g
Karpatská Perla, Devín 2020.

Darčeková krabička (Š x D):
125mm  x 600 mm

Vínový balíček

24,90 €

Balenie obsahuje: 
prémiové vianočné ozdoby 6 ks
(3x keramický, 3x drevený dekor)
Karpatská Perla, Devín 2020.

Darčeková krabička (Š x D):
125 mm x 350 mm

Sviatočný balíček

29,90 €

Balenie obsahuje: 
prémiové vianočné ozdoby 6 ks
(3x keramický, 3x drevený dekor) medovníky 200 g
Karpatská Perla, Devín 2020.

Darčeková krabička (Š x D):
125 mm x 600 mm

Vianočná debnička

69 €

Balenie obsahuje: 
agátový med 250 g
bylinkový voňavý čaj
medovníky
Karpatská Perla, Devín 2020
vonné koliesko
papierová taška na mieru, 

Dekorovonie : svetelná girlanda, šiška, pomaranč,  
jablko, piliny

Rozvoz robíme len v Bratislave a blízkom okolí, prípadne 
dohodou.

Rozmer drevenej debničky:
300 mm x 150 mm x 140 mm

Na všetko z dreva je  
NÁHRADNÉ PLNENIE  

VO VÝŠKE 100 %.

Vedeli
ste, že?



Pohľadnice, 
ktoré pohladia 
aj uši

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Na všetko z dreva je  
NÁHRADNÉ PLNENIE  

VO VÝŠKE 100 %.

Vedeli
ste, že?

Poskytujeme aj ako službu s vypísaním obálky  
a zaslaním.

Balenie obsahuje: 
1 ks drevené koliesko s QR kódom, nahratý príbeh,  
dizajnová vianočná otvárateľná pohľadnica 145x150 mm. 

Recyklovaná hnedá obálka: 155x155 mm.

Otvárateľná dizajnová 
pohľadnica s dreveným 
kolieskom a posolstvom

2,90 €

Balenie obsahuje: 
1 ks drevené koliesko s QR kódom, nahratý príbeh, dizajnová 
otvárateľná pohľadnica 145x150 mm. 

Recyklovaná hnedá obálka: 155x155 mm.

2,90 €

Vianočná PF-ka

Univerzálna 
pohľadnica  
k akejkoľvek udalosti



Pohľadnice

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Na všetko z dreva je  
NÁHRADNÉ PLNENIE  

VO VÝŠKE 100 %.

Vedeli
ste, že?

Pohľadnica ku každej 
príležitosti.

1,40 €

Dizajnová pohľadnica 145x150 mm.

Pohľadnica k Vanociam 
a novému roku

1,40 €

Dizajnová pohľadnica 145x150 mm.



Podpohárniky 
Vianočné ozdoby 
Krúžky na servítky

NÁHRADNÉ  
PLNENIE  
PRE FIRMY

VYROBENÉ NA 
SLOVENSKU

OD SLOVENSKÝCH 
DIZAJNÉROV

Z ODPADOVÉHO 
DREVA

Limitované 
ART KOLEKCIE
Mira Podmanická

4 ks Podpohárniky

30 €

Balenie obsahuje: 
4 ks podložky pod pohár.
Bronzová kolekcia, rôzne dekorované drevo.

Darčeková krabička (D x Š x V): 
260 mm x 115 mm x 40 mm

Kolekcia A:
3 ks podpohárniky 
2 ks krúžky na servítky

30 €

Balenie obsahuje: 
3 ks podložka pod pohár a 2 ks krúžky na servítky. 
Strieborná kolekcia, rôzne dekorované drevo.

Darčeková krabička (D x Š x V):
260 mm x 115 mm x 40 mm

6 ks Vianočné ozdoby

33 €

Balenie obsahuje: 
6 ks vianočných ozdob. 
Kombinovaná kolekcia- zlatá, strieborná, bronzová,  
rôzne dekorované drevo.

Darčeková krabička (D x Š x V):
260 mm x 115 mm x 40 mm

Kolekcia B:
1 ks podpohárnik  
4 ks vianočné ozdoby

33 €

Balenie obsahuje: 
4 ks vianočné ozdoby a 1 ks podložka pod pohár.
Strieborná kolekcia, špeciálne vyrezávaná.

Darčeková krabička (D x Š x V):
260 mm x 115 mm x 40 mm



ĎAKUJEME.

Kúpou pomáhate deťom, 
ktorí majú len jedného 
rodiča, mamám a otcom, 
ktorí stratili životného 
partnera. 

integračný podnik
DREVENÔ KOLIESKO, s.r.o.

Telgárt, č. 82
976 73 Telgárt
mail: info@drevenokoliesko.sk

IČO: 53 103 963
DIČ: 2121 266 026

Bankové spojenie: Banka SLSP
IBAN: SK05 0900 0000 0051 7307 1993

www.DREVENOKOLIESKO.sk

Pomôžte jednorodičovským rodinám  
opäť sa nadýchnuť.
Drevené koliesko premieňame na krásne  
predmety, a vy môžete ich kúpou meniť  
životy tých, ktorí potrebujú aj vašu pomoc.


