
 

Dřevěný diplom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A4: 120 Kč 
 

A5: 70 Kč    



 

 

 

Dřevěné diplomy mají standardní formát A4 a A5 (jiné formáty lze zajistit po domluvě). 

Dřevěnými diplomy je možné ocenit nejen sportovce, ale taktéž studenty, zaměstnance či 

kolektivy firem. Ceny jsou pouze orientační, poněvadž výsledná kalkulace je závislá na složitosti 

návrhu, počtu kusů a vybraném materiálu. Orientačně lze uvažovat formát A5 za 70 Kč/kus 

a formát A4 za 120 Kč/kus. 

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme především bukovou překližku 

(tloušťka 3, 4, nebo 5 mm), nebo březovou překližku (tloušťka 3, nebo 4 mm). Z dalších materiálů 

lze zvolit spárovku, biodesku, překližku či decoflex. 

Samozřejmostí je možnost umístit na diplom Vámi vybrané logo, obrázek nebo jakýkoliv motiv. 

Texty i grafika jsou zcela na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete 

vygravírovat, jestli potřebujete otvory na pověšení na zeď atd. Po domluvě 

(sedlecky@fld.czu.cz) jsme schopni zpracovat návrh, kde budou respektovány požadavky 

zákazníka (především materiál, grafické zpracování, cenový strop, dodací lhůta apod.). 

Shrnutí: do objednávky (sedlecky@fld.czu.cz) uveďte formát, materiál, text i Vaši představu 

a my Vám zašleme návrh. 

  

A4: 120 Kč 
 

A5: 70 Kč    
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Plakety a tabule 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

A4: 120 Kč 
 

A5: 70 Kč    



 

 

 

Dřevěné plakety a tabule se výborně hodí do luxusních pracoven, kanceláří nebo jako 

upomínkový designový dárek. Připravíme pro Vás individuální plaketu nebo tabuli dle Vašeho 

individuálního přání. Samozřejmostí je možnost vlastního motivu a grafického zpracování. Ceny 

jsou pouze orientační, poněvadž výsledná kalkulace je závislá na složitosti návrhu, počtu kusů 

a vybraném materiálu. Orientačně lze uvažovat formát A5 za 70 Kč/kus a formát A4 za 120 

Kč/kus. 

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme především bukovou překližku 

(tloušťka 3, 4, nebo 5 mm), nebo březovou překližku (tloušťka 3, nebo 4 mm). Z dalších materiálů 

lze zvolit spárovku, biodesku, překližku či decoflex. 

Shrnutí: do objednávky (sedlecky@fld.czu.cz) uveďte formát, materiál, text i Vaši představu 

a my Vám zašleme návrh včetně cenové nabídky. 

  

A4: 120 Kč 
 

A5: 70 Kč    
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Podtácky a medaile 
 

 

 

 

 

 

 

  

20 – 50 Kč 



 

 

 

Pokud pořádáte tábor, závod či jakékoli skupinové hry, můžeme Vám vyrobit dřevěné medaile, 

mince, podtácky nebo libovolné turistické suvenýry moderní technologií laserového gravírování. 

Jedná se o upomínkové předměty pro různé reklamní nebo kulturní akce. Případně můžete 

potěšit blízké originálním dárkem. 

Cena 20–50 Kč/kus je odvislá od materiálu, náročnosti návrhu, počtu kusů či průměru 

upomínkového předmětu. Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme 

především bukovou překližku o tloušťce 3, 4, nebo 5 mm či březovou překližku o tloušťce 3, 

nebo 4 mm. 

Texty i grafika jsou zcela na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete 

vygravírovat, případně další specifika. Po domluvě (sedlecky@fld.czu.cz) jsme schopni zpracovat 

návrh, kde budou respektovány požadavky zákazníka (především materiál, grafické zpracování, 

cenový strop, dodací lhůta apod.). 

Shrnutí: do objednávky (sedlecky@fld.czu.cz) uveďte formát, materiál, text i Vaši představu 

a my Vám zašleme návrh včetně cenové nabídky, která respektuje množstevní slevy. 

 

  
 

 

 

 

 

20 – 50 Kč 
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Přívěsky na klíče 
 

 

  

 

20 – 40 Kč 



 

 

Potěšte sebe, své přátele či obchodní partnery dřevěným přívěskem na klíče, který potěší 

každého přírodomila. Unikátní technologií je ručně vyroben přívěšek různých velikostí, 

materiálu či tvaru. 

Cena 20–40 Kč/kus je odvislá od materiálu, náročnosti návrhu, počtu kusů přívěsků. 

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme především bukovou překližku 

o tloušťce 3, 4, nebo 5 mm či březovou překližku o tloušťce 3, nebo 4 mm. Texty i grafika jsou 

zcela na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete vygravírovat, případně 

další specifika. Po domluvě (sedlecky@fld.czu.cz) jsme schopni zpracovat návrh, kde budou 

respektovány požadavky zákazníka (především materiál, grafické zpracování, cenový strop, 

dodací lhůta apod.). 

Shrnutí: do objednávky (sedlecky@fld.czu.cz) uveďte formát, materiál, text i Vaši představu 

a my Vám zašleme návrh včetně cenové nabídky. 

  

20 – 40 Kč 
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Záložky 
 

 

  

60 × 160 mm 

30 Kč 



 

Originální designová dřevěná záložka do knihy může nosit Vaše logo, motto, datum, zkrátka 

cokoli si žádáte. Jedná se zároveň i o originální reklamní předmět. Cena 30 Kč je v případě 

formátu 60×160 mm v provedení Decoflex buk (viz obrázek). Dají se však domluvit jakékoliv jiné 

formáty i tvary. V takovém případě se bude cena měnit dle složitosti návrhu, dodávaného 

množství či materiálu. 

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme především Decoflex Buk Bílý 

Fládr, Decoflex Oak Quarter, Decoflex Bříza či Decoflex Bříza loupaná dýha. Je možnost využít 

velké spousty dalších materiálů lišící se kresbou a barevností. Ve výše uvedených doporučení 

jsou však vyjmenovány ty, kde je nejlépe vidět gravírování. U ostatních materiálů (např. Decoflex 

– jasan, dub, bambus, bubinga, zebrano a další) neručíme za čitelnost vlivem barvy a kresby 

materiálu.  

Texty i grafika jsou zcela na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete 

vygravírovat, jestli požadujete vyříznout otvor atd. Po domluvě (sedlecky@fld.czu.cz) jsme 

schopni zpracovat návrh, kde budou respektovány požadavky zákazníka (především materiál, 

grafické zpracování, cenový strop, dodací lhůta apod.). 

Shrnutí: do objednávky (sedlecky@fld.czu.cz) uveďte formát, materiál, text i Vaši představu 

a my Vám zašleme návrh. 

  

60 × 160 mm 

30 Kč 
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Desky na závěrečné práce 
 

 

  

450 Kč 



 

 

 

 

 

 

Chcete odlišit svou bakalářskou nebo diplomovou práci? Vyhotovíme Vám luxusní a hlavně originální 
dřevěné desky nejen na závěrečnou práci, ale např. i na jídelní lístky, vzorníky. Vše bude opatřeno 
Vaší logem a textem. Desky je možné ponechat v přírodním provedení. Laserové gravírování je 
technika tzv. „vpálení do dřeva“.  

Desky pro standardní bakalářské nebo diplomové práce jsou navrženy pro vnitřní rozměr papírů A4 
(celkové rozměry = 270 × 325 × 35). Uvnitř mohou být klipsy 2, 4 nebo 6 kroužkové (vše za jednotnou 
cenu 450 Kč).  

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Doporučujeme především bukovou překližku 
o tloušťce 3, 4, nebo 5 mm či březovou překližku o tloušťce 3, nebo 4 mm. Texty i grafika jsou zcela 
na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete vygravírovat, případně další 
specifika. Po domluvě (sedlecky@fld.czu.cz) jsme schopni zpracovat návrh, kde budou respektovány 
požadavky zákazníka (především materiál, grafické zpracování, cenový strop, dodací lhůta apod.). 

  

450 Kč 
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Pouzdro na pera 

 

  

500 – 750 Kč 



 

 

 

 

 

Čím obdarovat člověka, který má rád styl a přírodní materiál? Dřevěné dárkové pouzdro např. 
s vlastním textem či logem je ideální inspirací pro Vás.  

Při objednávce je nutné zvolit vstupní materiál. Pouzdra na pero vyhotovujeme z tropických dřevin 
(padouk, iroko, merbau, bubinga), nebo z domácích dřevin (buk, dub, …) s možností vlastního popisu 
laserem. 

Cena za tropické dřeviny s popisem je 750 Kč, bez popisu 650 Kč. Domácí dřeviny s popisem účtujeme 
za 600 Kč, bez popisu 500 Kč. 

Případné texty i grafika jsou zcela na Vašem přání – do e-mailu k objednávce popište, co a kam chcete 
vygravírovat, případně další specifika. Po domluvě (sedlecky@fld.czu.cz) jsme schopni zpracovat 
návrh, kde budou respektovány požadavky zákazníka (především materiál, grafické zpracování, 
cenový strop, dodací lhůta apod.). 

  

500 – 750 Kč 
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