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Klienti našeho Centra denních služeb (CDS) jsou velice tvořiví a pod jejich rukama 
vznikají opravdu krásné věci. Koupí těchto výrobků podpoříte další činnost CDS. Velký 
výběr výrobků najdete jak v CDS Galerie DUHOVKA ve Vysočanech jen pár metrů od 
stanice metra B "Vysočanská", ale také v CDS Nová DUHA blízko blízko stanice metra B 
"Černý Most". Přijďte si vybrat. Těšíme se na Vás.

Nabízíme
Mozaikové květináče, které je možné dodat osázené květinami.
Mozaika je skleněná, květináče keramické. V minulých letech jsme pro Ministerstvo 
spravedlnosti vyrobili 250 ks květináčů osazených květinami.

Dárkové balíčky, které vám sestavíme podle vašeho přání. Kombinovat lze jak výrobky 
z CDS Nová DUHA (keramika, svíčky, kartonáž, výtvarná dílna, dřevodílna, košíky), tak 
z CDS Galerie DUHOVKA (šperky, hedvábné šály, mýdla, malovaný porcelán).

CDS Galerie DUHOVKA nabízí výrobu šperků na zakázku. Sjednat si můžete materiál, 
barvu, typ šperku apod. Také opravujeme rozbitou bižuterii. Nabízíme ručně malované 
hrnečky a jiné nádobí (misky, talíře apod.)

Centrum denních služeb Nová DUHA spolupracuje s kavárnou Kaaba na Vinohradech, 
pro kterou pečeme bábovky, linecká srdíčka a čokoládové sušenky. Vyrobili jsme 
i 150 ks ozdobných papírových taštiček pro zlatnictví. A máme několik drobnějších 
zakázek na svatební oznámení, papírové krabičky, květináče.

KDE NÁS NAJDETE:

Zakázky Centra denních služeb pro firmy

Pro firmy nabízíme výrobu dle individuálních přání na základě objednávky. Rádi s vámi 
probereme vaše představy a připravíme pro Vás konkrétní nabídku.

KONTAKT
V případě zájmu o tuto spolupráci kontaktujte prosím manažerku fundraisingu a public 
relations.

Máte další otázky? Jsme připraveni Vám je zodpovědět. Nebojte se udělat první krok 
a kontaktujte nás. Těšíme se na Vás!
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