
OBAL NA KÁVU

Autor: Barbora Procingerová

Jak již tvar krabičky napovídá, nejedná se o nic jiného než obal na kávu. Geometrické zjednodušení 
kávového zrna tvoří pokladnici pro Vaši oblíbenou voňavou kávu, která ja doplněna jemným lineárním 
potiskem. Toto balení slouží zároveň jako dárkové. V různých barevných kombinacích může vytvořit 
celou sérii produktů výrobce kávy.



OBAL NA KYTICI

Autor: Michaela Březíková

Tento originální doplněk ke kytici 
rozhodně nevyhazujte. Tento objev 
století totiž vyřešil neustálý problém 
s vázou. Pokud Vám někdo poslal kytku 
do zaměstnání, stačí jen naplnit sklenici 
s vodou postavit na obal obráceně 
a kouzlo je tu.
Minimalistický design s abstraktním 
výřezem květu decentně doplní  
požitek z dárku.



OBAL NA OŘÍŠKY

Autor: Petra Holenová

Tato pyramida tvoří obal na oříšky. Důmyslné 3 schránky ukrývají různé druhy oříšků, které můžete 
servírovat rovnou na stůl. Krom funkce ochranné, krabička tvoří stylovou misku, která ozdobí nejeden 
slavnostní stůl. Tento obal může sloužit i v různých barevných provedeních pro jiný sortiment, řadu 
zboží nebo pro různé příležitosti (večírky, svatby, jednání apod.)



OBAL NA NA KNIHU

Autor: Tereza Chocholatá

Tento obal neslouží pouze jako ochrana knihy, ale 
také jako schránka pro knihu nebo deník, ke kterému 
se člověk rád vrací. Pro chvíle pohody i zapřemýšlení. 
Může skrývat různá tajemství, veselé vzpomínky, lidská 
dramata nebo jen něco na zub. 
Nesmí chybět ani místo pro poznámky.
Je vhodný jako dárkové balení, ale i jako běžný obal.



OBAL NA MED

Autor: Miroslav Jendryštík

Tento obal je inspirován jednoduše včelami. Šestiúhelníkový tvar jako včelí plástev tvoří lehký 
geometrický vzor, obaly působí decetně, přesto však velice luxusním dojmem.
Tento obal muže taky sloužit jako sběratelský. Víc obalů na sebe vytvoří nádhernou dekoraci, která sa na 
pultech neztratí.



OBAL NA KVETOUCÍ ČAJ

Autor: Monika Vavrečková

Tento obal na kvetoucí čaj byl inspirován 
trojúhelníkovými čajovými sáčky.
Vnitřní květ symbolizuje rozkvetlý květ čaje a může 
být použit i jako dekorace, jelikož jde vyjmout ven.



OBAL NA SLIVOVICI 
S PŮLKAMA

Autor: Jakub Zuček

Tento obal není pouze na jedno použití. 
Slouží jako malý přenosný podnos. 
Úschovnu pro láhev a 4 půlky. Kamkoliv 
půjdete můžete si ho vzít sebou rozložit 
a poté poskládat během minuty.  
Zároveň slouží jako praktické dárkové 
balení.



OBAL NA ŠPERKY

Autor: Michela Mikulová

Elegantní a zajímavý design zajišťuje kromě praktického využití krabičky/šperkovnice, také funkci 
interiérové dekorace.



OBAL NA ČOKOLÁDU

Autor: Daniel Kubica

Jednoduchý, ale zajímavý design krabičky s lehkým geometrickým vzorem ve zlatavých barvách dává 
pocit luxusu, který se ukrývá uvnitř. Hodí se pro zvláštní příležitosti jako dárkové balení.



OBAL  
NA ČOKOLÁDU

Autor: Dominik Pohludka



OBAL NA ŠÁTKY

Autor: Adéla Čermáková

Decentní a jednoduché řešení uskladnění šátků a menších textilií v prostorách obchodu ve dvou 
variantách. Otevřená naskýtá pohled a nenucenou prezentaci zboží a náhled  na jejich vzory či barvy. 
Uzavřená varianta slouží k dárkovému balení, pro moment překvapení zákazníkových přátel či blízkých. 


