
Zapomeňte na papírové ubrousky a hliníkové ešusy. 
Zabalte si svačinu stylověji.

Praha, 1. července 2013 - Existuje nespočet situací, kdy je svačinka nebo oběd v krabičce 

nejlepším řešením. Třeba když produkce firemní jídelny připomíná ze všeho nejvíce chemičku. 

Nebo když je jedinou svačinovou možností automat plný čokoládových tyčinek a majonézových 

sendvičů. V případě školáků jsou pak domácí svačiny nezbytnou prevencí před okny s rychlým 

občerstvením.

Nejen u dětí platí, že obal je minimálně stejně důležitý jako obsah. Z originálních svačinových 

boxů budete dobroty z domova vybalovat s ještě větší chutí. A ne se pokoutně schovávat, 

abyste unikli pochybovačným pohledům kolegů nebo spolužáků ve stylu “co si to zase proboha 

přinesla?”. 

“Stylové zabalení jídla je pro designéry oblíbenou výzvou. Nabídka je tak široká, že váš 

svačinový box může dokonale ladit s vaším osobním stylem - ať už dáváte přednost hravému 

designu nebo hledáte něco uhlazenějšího,” říká designérka Margaréta Janecová z Bonami.cz.

Místo papírového ubrousku

Na vybalování obložených chlebů z vlhkých papírových

ubrousků si všichni dobře pamatujeme. Ubrousky na pečivu

držely obdivuhodně silně, a než je člověk dostal dolů, bylo po

svačinové přestávce veta. Podobnou zkušenost zřejmě

prodělali i designéři značky Bock’n’Roll. Naštěstí ji dokázali

přetavit do skvělého nápadu, kterým jsou svačinové látkové pytlíky. Do těch obložený chleba 

zabalíte raz dva a po vybalení vám poslouží jako podložka, abyste si nedrobili na stůl. Nehledě 

na to, že jde Bock’n’Roll použít opakovaně, na rozdíl od méně ekologických igelitových sáčků 

nebo alobalu. O vzhledu ani nemluvě…

Cena na Bonami.cz: 189 Kč



Zapomeňte na ešus

Se svojí svačinovou troškou do mlýna přichází i kultovní značka 

Paul Frank. Vybaví vás hravým dvoupatrovým boxem, do 

kterého se vejde velký oběd nebo obě svačinky. Krabičky jsou 

přepásány barevnou gumičkou, jídlo tak bez nehod dopravíte 

všude s sebou.

Cena na Bonami.cz: 389 Kč

V elegantním stylu

Geniální miska Black and Blum je vyrobená z plastu, ale vypadá spíš jako porcelánová. Navíc 

má v sobě hned několik různých nádob. Jednu využijete na maso, druhou na salát, třetí na 

zálivku a pozor, milovníci sushi, malou mističkou integrovanou do víčka třeba na sójovou 

omáčku. Víko samozřejmě perfektně těsní, takže se nic nedostane ven. Součástí misky je i 

vidlička. 

K misce pak můžete pořídit praktickou taštičku. Když spojíte suché zipy, můžete v ní box 

pohodlně přenášet. A když je rozlepíte, máte vytvořené zajímavé a netradiční prostírání.

Cena na Bonami.cz: 459 Kč za svačinový box, 169 Kč za prostírací tašku



Pro děti jako dělané

Děti LEGO milují a LEGO pro ně navrhlo svačinový box.

(Děti se mají.) Do krabičky ve tvaru LEGO kostky 

o rozměrech 100x200x75 mm se vejde pořádná porce 

dopolední svačiny. 

Cena na Bonami.cz: 169 Kč

Kontakt pro média

Michala Gregorová

gregorova.michala@gmail.com

608 817 565

www.nejsmeagentura.cz 
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