
Hledáte pro své věrné zákazníky a klienty 

nápaditý a originální dárek na Vánoce? 

Právě pro Vás je určen tento katalog. Obdarujte 

své věrné jedinečným dárkem, dárkem českým, 

dárkem ručně vyrobeným. Takový dárek Vaši 

firmu připomene lépe než unifikované reklamní 

předměty. Užijte si s námi handmade Vánoce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Společnost Simira Art, s.r.o. 

je společností, která na trhu 

působí již od roku 2012. 

Jsme provozovatelem internetového portálu www.simira.cz pro prodej českých 

(a slovenských) rukodělných výrobků. Simira je zprostředkovatelem prodeje, 

který nabízí prodejní prostor více než 3 500 českým tvůrcům. 

Všechny výrobky v katalogu jsou produktem ruční výroby, jsou vyrobeny 

v České republice a k jejich výrobě byly využity nejrůznější řemeslné a 

výtvarné techniky.  Katalog je přehledně členěn do sekcí  

1. Dárky pro ženy (dárky do 200 Kč/ks) 

2. Dárky (nejen) pro muže (dárky do 200 Kč/ks) 

3. Dekorace (dárky do 65 Kč/ks) 

4. Přání a visačky k dárkům (dárky do 65 Kč/ks) 

Ceny zboží jsou uvedeny v přiloženém excelovém souboru.  

Vzhledem k charakteru rukodělné tvorby se jednotlivé výrobky mohou 

v drobných detailech lišit od produktové fotografie. Každý kus je kvalitním 

originálem. 

Z široké nabídky portálu www.simira.cz jsme vybrali takové druhy zboží, které 

nezruinují váš rozpočet a kterých jsou naši prodejci schopni v relativně 

krátkém časovém období vyrobit větší množství kusů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.simira.cz/
http://www.simira.cz/


 

Je to velmi jednoduché, 

součástí katalogu je i 

excelový soubor, kde je zobrazené zboží přehledně seřazeno, včetně cen a 

maximálního množství kusů, které lze v daném časovém období objednat.  

Stačí, když u vybrané varianty doplníte počty kusů a vyplněnou tabulku 

zašlete e-mailem na naši adresu. Obratem se Vám ozveme a pošleme finální 

kalkulaci. Při větších objednávkách se ceny vybraného zboží mohou snížit. 

Domluvíme se na způsobu, jakým si přejete zboží zabalit a dopravit. Balné a 

dopravné se odvíjí od velikosti zakázky.  

Vzhledem k charakteru rukodělné výroby a tvorby na zakázku požadujeme 

složení zálohy ve výši 50 % z celkové kalkulované ceny předem. 

Kontaktovat nás můžete s jakýmkoliv požadavkem. Jsme tu pro Vás: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radka Rosenbergová (jednatel) 

tel: 724 290 903 

admin@simira.cz 



 

1.1.  Kožená klíčenka obšitá 

 

Kožená klíčenka s kabošonem nebo 

kovovým komponentem nebarvená, 

impregnovaná. Vyrobena z hlazené 

hovězí kůže silné 2,5 mm. Šitá 

vepřovicovým řemínkem, nýtovaná 

stříbrným nýtem, k zavěšení klíčů 

slouží stříbrný kroužek na klíče. Mix 

barev a komponentů dle aktuálních 

zásob, lze vyrobit i s raženým logem 

(s příplatkem). 

Rozměr: kůže 5,5 x 6 cm, průměr 

kroužku 3 cm. 

 

Výrobce: Mishule 

 

1.2.  Kožená klíčenka s prostorem na mince 

 

Kožená klíčenka s prostorem na 

uložení několika mincí například na 

parkování. Vyrobena z různých druhů 

kůže o síle cca 1mm. K zapínání 

slouží kovové druky. Klíčenky se dají 

vyrobit i v jiných barvách podle stavu 

zásob, případně s raženým 

logem    (s příplatkem).  

Rozměr: 7 x 7 cm, k zavěšení na 

klíče slouží kuličkový řetízek. 

 

Výrobce: Mishule 

 

 

 

 

 



1.3.  Zipová taštička  

Kapsička, organizér, na drobnosti, 

tajnosti, kosmetiku. Ušitá z krémové 

koženky, přední díl zdobí obrázek 

krásné Audrey. Bílá kroucená stužka, 

uvnitř bavlna, ve spodní části jsou 

sklady, které dodávají taštičce na 

zajímavosti. Zip zdobí přívěšek. 

Rozměr taštičky: 20/18 cm 

 

Výrobce: Galajana 

 

1.4. Háčkované čepice pro ženy  

Jednoduchá a jednoduše slušivá 

čepička z akrylové příze  v různých 

barvách. K dispozici v barvách: 

modrá, červená, zelená, fialová, 

zelená, žlutá, černá nebo mix barev.  

Čepice sluší mužům i ženám 

každého věku. Velikost je téměř 

univerzální 52 - 56 cm. 

Výrobce: Ryva 

1.5.  Hedvábný šál  

 

Hedvábný šál 125 x 30 cm. Můžete 

vybrat mix barev nebo barvy, které 

Vám nejvíce vyhovují. U hedvábných 

šál nelze docílit červené barvy a 

celkově jdou spíš pastelové, jemné 

odstíny. 

Výrobce: Rambo macumba 

 



1.6.  Dřevěná ručně malovaná brož    

 

Ručně vyřezávaná a 

originálně pomalovaná brož. 

Vyrobeno z březové překližky. 

Přelakováno matným lakem. 

Dodat můžeme brože podle 

vašeho výběru nebo mix 

různých typů. Rozměr anděla: 

11 x5 x 0,8 cm, rozměr ptáčka: 

8 x 5 x 0,8 cm, rozměr 

sova:   6 x 6,5 x 0,8 cm. 

Výrobce: Malvice 

 

1.7.  Kanzachi brože 

 

Textilní ručně šité brože, pravidelného i 

atypického tvaru (jednoduchý květ se 

středovým knoflíkem, nebo ručně 

potaženým butonkem. 

 

Výrobce: K.o.p.r.e.t.i.n.a. 

 

 

 

 

 

1.8.  Přívěsek na klíče – dřevěné srdíčko   

 

Ručně vyřezávaný přívěsek na 

klíče z třešňového dřeva 

ošetřený olejem. 

Rozměr: Velikost srdíčka je 

4,3 cm na výšku a 4,8 cm na 

šířku, průměr kroužku je 1,6 cm. 

Výrobce: Loutkar 



1.9. Kroužkovaný přívěsek s minerálem na karabině 

Přívěsek vytvořený technikou 

chainmaille (kroužkování) doplněný 

minerálem je zavěšen na karabině z 

bižuterního kovu. Kovové součásti 

vlastního přívěsku jsou z chirurgické 

oceli. Délka kroužkovaného přívěsku je 

cca 3  cm. Mix minerálů: opalit, křišťál, 

růženín, karneol, zelený aventurín, 

ametyst, tygří oko, onyx. 

Výrobce: Lenka b 

1.10. Brož kvítek  

  

 

Kvítek o průměru 3,5 cm je vyrobený 

ze skleněných korálků a nerezového 

drátku. Tím je také pevně přidrátován k 

brožové mechanice. K dodání v mixu 

různých barev. 

 

Výrobce: Mija 

 

1.11.  Drátěná záložka do 

knihy 

Záložky do knihy z různě barevných 

drátků a korálků, délka 21 cm. Milý a 

neotřelý dárek pro čtenáře. Na spodní 

části ozdobeno 

korálkovým 

motivem. Lze dodat 

v mixu různých 

druhů nebo dle 

vašeho výběru. 

 

Výrobce: Makrelka 



1.12. Šálky z fáčoviny 

Šála je vyrobena z fáčoviny – složení 100% 

bavlna, rozměr 90 x 160 cm. Šály je možné 

dodat v libovolných barvách, možné jsou i 

kombinace barev. Šály se nežehlí, stačí přeprat 

ve vlažné vodě, 

pověsit a načechrat. 

Šátky lze sešít i 

v tunel (+10 Kč/ks) 

nebo zakončit 

třásněmi (+25 Kč/ks).  

 

Výrobce: Mikysek 

 

1.13. Látková čelenka do vlasů do města i na sport 

Skládané látkové čelenky. Mimořádně pestrá nabídka čelenek. Šátky mohou 

být dodány v pestré paletě 40 různých vzorů. Materiál: 100% bavlna.  

 

Výrobce: Araso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.14. Bavlněné tunely – různé varianty  

Můžete vybrat z variant 1.14.1. – 1.14.5., ale celkový počet šátků tohoto 

výrobce je limitován počtem 100 ks/týden. Fotky jsou ilustrační typové – 

kolekce šátků bude vytvořena z více látek (různé barvy a vzory). Materiál a 

rozměry jsou dané Vaším výběrem.  

1.14.1. Bavlněný tunel – 145 x 68 cm 

1.14.2. Bavlněný šátek s krajkou – 

140 x 37 cm (100 % bavlna) 

1.14.3. Bavlněný šátek z úpletu – 

150 x 37 cm  

1.14.4. Šátek 100 % polyester – 

šifon – 150 x 68 cm 

1.14.5. Bavlněný šátek 132 x 35 cm  

 

 

 

 

Výrobce: Hannah fashion 

 



1.15. Textilní brože květy   

Textilní brož ve tvaru květu. Průměr 

brože 7 – 8 cm, zapínání na spínací 

špendlík. K dodání v mixu různých 

barev.  

Výrobce: Rozalie 

 

 

1.16. Textilní brože     

Textilní ručně šité brože pravidelného tvaru 

v podobě květu. Zapínání na spínací špendlík. 

Barevné provedení – mix barev. 

Výrobce: K.o.p.r.e.t.i.n.a. 

1.17. Hedvábný malovaný šátek  

100% hedvábí Pongee 5, velikost 45 x 45 cm, zafixované zažehlením. Po 

domluvě je možné namalovat v libovolné barevné kombinaci. 

Výrobce: Beldana 

 



1.18. Rozlišovače na 

skleničky  

 

Pro milovníky vína, kteří si na něm rádi 

pochutnávají se svými přáteli. Sada 6 ks 

rozlišovačů na skleničky. 

Glass charms jsou prstýnky sloužící k 

odlišení skleniček. Jsou vytvořeny ze 

skleněných broušených korálků šesti 

barev a kovových vinných hroznů. 

Výrobce: Lenka b 

 

1.19. Záložka do knihy „mejdan v knihovně“ 

 

 Záložka do knihy vyrobená 

z mosazné nábojnice a dřevěného 

korálku. Barvy korálků (9): přírodní, 

žlutá, oranžová, červená, růžová, 

fialová, sv. modrá, tm. modrá, zelená. 

 

Výrobce: Charleyova teta 

 

1.20. Obal na kapesníčky

   

 

Šité obaly na papírové kapesníčky. Buďte 

dámou i ve chvílích, kdy Vám teče z nosu. 

Podkladová látka i našitý obrázek 

v různých variantách.  

 

Výrobce: Bezinka  

 

 

 

 

 



1.21. Obal na diář     

 

Praktický obal na diář (typ dle  

fotografie), na konci roku jednoduše 

starý diář vyměníte  za nový. Obal je 

silně vyztužen a  opatřen úchytem na 

tužku  i praktickou gumičkou na 

uzavření. Rozměry 9 x 21 cm.   

 

Výrobce: Bezinka 

 

 

 

1.22. Vánoční mýdla 

 

Vánoční ručně vyráběná mýdla 

s obsahem kozího mléka či 

bambuckého másla (dle přání). 

 

Výrobce: Endyro 

 

1.23. Voňavé mýdlo  

 

Kostička mýdla s vůní a s příměsí 

kozího mléka. Vůně Moca, 

čokoláda, kapučíno, heřmánek, 

meruňka, jahoda, zelený čaj, 

levandule, mandarinka, pomeranč-

čokoláda, vánoční kouzlo, brčál. 

 

Výrobce: Endyro 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.24. Harmonizační pexeso    

 

Autorské pexeso z obrázkových mandal 

Rozvíjí kreativitu, fantazii a představivost 

Harmonizační obrázky uvolňují vnitřní 

napětí a naplňují klidem, mají pozitivní vliv 

na psychiku a nervovou soustavu, 

harmonizují člověka, situace i prostředí. 

Výrobce: Veronicas 

 

 

 

 

 

 

1.25. Přívěsek s vánočním motivem 

 

Ručně vyráběný přívěsek z fimo hmoty. 

Perníček je velký cca 2,4 x 3 cm. 

 

Výrobce: Rooney 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2.1. Kožené pouzdro na karty 

Kožené pouzdro na 2 - 3 karty, 

nebarvené, impregnované. Pouzdro 

je vyrobeno z továrně barvené hovězí 

kůže tlusté 1mm a šité voskovanou 

nití. Pouzdro lze vyrobit i v jiné barvě 

podle stavu zásob, případně s 

raženým logem (příplatek). 

Rozměr: 9,5 x 7 cm. 

 

Výrobce: Mishule 

 

2.2. Zkracovač kabelu  

Úžasná vychytávka pro všechny 

milovníky hudby. 

Kožený držák nebo zkracovač kabelu 

sluchátek, impregnovaný, hrany 

ošetřené akrylátovou barvou (lze 

černou, hnědou nebo červenou). 

Vyroben z továrně barvených 

hovězích kůží silných cca 1mm. K 

zapínání slouží kovový druk. 

Zkracovače se dají vyrobit v různých 

barvách podle aktuální zásoby 

materiálu. 

 

V objednávce uveďte, prosím, preferovanou barvu kůže. 

Průměr 6,5 cm. 

Výrobce: Mishule 

 



2.3. Háčkované čepice pro muže 

Zdá se Vám toto spojení nesmyslné? Kdepak, naše čepice sluší i mužům. 

Jednoduchá a jednoduše slušivá čepička z akrylové příze  v různých barvách. 

K dispozici v barvách: modrá, červená, zelená, fialová, zelená, žlutá, černá 

nebo mix barev.  Čepice sluší mužům i ženám každého věku. Velikost je 

téměř univerzální 52 - 56 cm.

 

Výrobce: Ryva 

2.4. Klíčenka – dobrá trefa 

Přívěsek nejen na klíče vyrobený 

z mosazné nábojnice a 

dřevěného korálku. barvy 

korálků (12): přírodní, žlutá, 

oranžová, červená, růžová, 

fialová, sv. modrá, tm. modrá, 

sv. zelená, tm. zelená, hnědá, 

černá. 

 

Výrobce: Charleyova teta 

 

 



2.5. Klíčenka – anděl z nábojnice 

Přívěsek vyrobený z mosazné 

nábojnice a dřevěného korálku. Barvy 

korálků (9): přírodní, žlutá, oranžová, 

červená, růžová, fialová, sv. modrá, 

tm. modrá, zelená. 

 

Výrobce: Charleyova teta 

2.6. Obal na diář – varianta pro 

muže 

Praktický obal na diář (typ dle 

fotografie), na konci roku jednoduše 

starý diář vyměníte  za nový. Obal je 

silně vyztužen a  opatřen úchytem na 

tužku  i praktickou gumičkou na 

uzavření. Rozměry 9x 21cm.   

Výrobce: Bezinka 

2.7. Kožená klíčenka s kovovou 

karabinou 

Kožená klíčenka s kovovou 

karabinkou, impregnovaná, hrany 

zaleštěné. Vyrobena z továrně 

barvené hovězí hlazenice silné     2 - 

2,5 mm. Klíčenka se jednoduše zapne 

kovovým drukem na pásek bez 

nutnosti pásek vytahovat z kalhot. 

Klíčenky se dají vyrobit v různých 

barvách podle aktuální zásoby 

materiálu. Uveďte, prosím, 

preferovanou barvu kůže.  

Rozměr bez karabinky 10 x 2 cm, délka včetně karabinky 14 cm. 

Výrobce: Mishule 



 

 Pokud se chcete zákazníkovi připomenout v průběhu celých Vánoc a také 

všech Vánoc, které kdy přijdou, darujte mu originální vánoční dekoraci. Stačí 

letmý pohled na stromeček nebo vánoční stůl a Váš zákazník bude celé 

vánoční svátky potěšen milou ozdůbkou, kterou dostal právě od Vás.  

Stále více lidí tíhne k věcem, za nimiž jsou vidět šikovné ruce opravdových 

tvůrců, a tak právě handmade dekorace mohou být tou pravou volbou i pro 

Vás. 

3.1. Ručně malovaná vánoční ozdobička 

Ozdobičky jsou ušité ze 100% 

bavlny a ručně malované 

textilními barvami na textil. 

Mix motivů a barev. 

Výrobce: Malovany obchudek 

 

 

3.2. Vánoční dekorace s vůní levandule 

Mix různých druhů voňavých vánočních dekorací 

(stromky, hvězdy, zvonky, kapříci, srdce, případně 

komety či měsíce). Jsou ušity z různých druhů 

bavlněných látek, plněné dutým vláknem a květy 

levandule. Můžete zvolit  

jeden konkrétní druh. 

Velikost dekorací 

je    11 - 19  cm. 

Výrobce: Mammagianna 

2012 



3.3. Drátované dekorace – různé druhy 

3.3.1. Drátěná dekorace – typ 1 

 

Drátěné dekorace, mix různých druhů nebo podle vašeho výběru.  

3.3.2. Drátěná dekorace – typ 2 

 

Drátěné dekorace, mix různých druhů nebo podle vašeho výběru.  

Výrobce: Danilka 



3.4. Vánoční ozdoba anděl 

Trojrozměrný andílek, skleněný, k dispozici 

mix různých barev nebo Vámi zvolená 

barva. Velikost 5 – 6 cm.  

Výrobce: Patrin 

3.5. Háčkovaní andílci 

Vánoční andílci jsou uháčkováni ze 

100% bavlny bílé barvy, obháčkovaní 

zlatou nitkou a naškrobeni, aby drželi 

tvar. Jejich výška je 7 – 8 cm. Jsou 

vhodní jako ozdoba na stromeček nebo 

věnce. Hodí se také jako přízdoba dárků. 

Výrobce: Ludmilek 

3.6. Vánoční ozdoby  

Originální nerozbitné ozdoby 

vytvořené z moosgummi. Mix 

barev nebo dle vašeho výběru. 

Velikost ozdoby cca 6 cm. 

Výrobce: Kreativky 

 

 

 

 



3.7. Keramická vánoční ozdoba 

Keramická ozdoba na stromeček. Na výběr hvězdičky jako perníčky, rozměr 

5 x 5 cm nebo modré sněhové vločky, rozměr 5,5 x 5,5 cm. Glazura na vločce 

je pouze z jedné strany, rubová strana natur keramika.   

Výrobce: Bludicka 

 

3.8. Plovoucí odlévaná svíčka – různé tvary 

Plovoucí svíčky pro dokouzlení té pravé vánoční atmosféry, k dispozici ve 

tvaru kapra nebo srdíčka. Svíčka hoří cca 40 minut a má rozměr 3,5 x 2 cm. 

K dispozici mix barev. 

Výrobce: Saxyna 

 

 

 



3.9. Pedigové zvonečky 

3.9.1. Pedigový zvonek s mašlí 

Pedigový zvoneček vhodný nejen jako 

vánoční dekorace. 

Zvoneček je vyroben z 1,5 mm pedigu, 

k dispozici mix různě barevných stužek.   

 

Velikost zvonečku je 5,5 cm. 

Výrobce: Kangaroosmall 

3.9.2. Pedigový zvonek s dřevěnými 

korálky  

Zvoneček je vyroben z 

přírodního a barevného 

pedigu, dozdoben mašlí a 

dřevěnými korálky. Má i 

srdíčko, ale samozřejmě 

nezvoní. Výška bez ouška je 

6 cm.  

Výrobce: Krtinec 

3.9.3. Pedigový zvonek s čtyřlístkem 

Zvoneček je vyroben z 

přírodního a barevného 

pedigu, dozdoben mašlí a 

čtyřlístkem. Má i srdíčko, ale 

samozřejmě nezvoní. Výška 

bez ouška je 7 cm. 

Výrobce: Krtinec 

 

 



3.10. Vánoční dekorace z fima 

3.10.1 Linecké koláčky 

Vyrobeny tak věrně, že budete mít chuť se zakousnout. Vánoční závěsná 

dekorace vyrobená z polymerové hmoty – fimo.  

3.10.2. Perníčky  

Vánoční závěsná dekorace vyrobená z polymerové hmoty – fimo. 

Výrobce: Kooky design 

3.11. Gelové vonné svíčky 

Gelová svíčka s vůní skořice nebo vanilky. Vhodná nejen na hoření, ale také 

jako dekorace. Na dně nasypané kamínky a zalité gelem v barvě dle výběru. 

Výška skleničky cca 6 cm. 

Po vyhoření svíčky se dá 

sklenka znovu použít jako 

svícen na čajovou svíčku 

anebo do sklenky 

nasypat dekorační 

kamínky či písek.  

Výrobce: Rope.colours 



3.12. Patchworková koule 

Artyčoková technika aneb 

nepravý patchwork. 

Vánoční koule je vyrobená z 

polystyrenového základu a 

barevných stuh. K dispozici 

mix různých barev. 

Výrobce: Martina68688 

3.13. Vánoční svícen 

Svícen z černého železného 

drátu, celková výška cca 7 

cm x šířka 5,5 cm. Rybky 

jsou ozdobeny minerálními 

kamínky (granát, křišťál, 

apatit a olivín). Svícínky jsou 

ošetřeny olejem proti korozi. 

Dodání i s čajovou svíčkou. 

Výrobce: Hankas75 

3.14. Dekorační věneček 

Ručně vyráběný věneček 

z březového proutí ve 4 variantách: přírodní (foto1), stříbrný (foto2), zlatý, bílý. 

Průměr 20 cm. 

Výrobce: K.o.p.r.e.t.i.n.a 

 

 

 

 

 



3.15. Dekorační hvězda  

Dekorační hvězda vytvořená ze dřevěných 

korálků a nerezového drátku. Je možné ji 

položit na stůl nebo zavěsit. 

Mix různých barevných provedení 

(jednobarevné, dvoubarevné v několika 

variacích). 

Průměr hvězdy cca 5,5 cm.  

3.16. Dekorační hvězda větší 

Průměr hvězdy cca 6 cm. 

Výrobce: Lenka b 

 

 

3.17. Třpytivá hvězda  

Mix barev broušených korálků s AB efektem 

(červené, čiré, modré, oranžové, medové, 

fialové, SV zelené). 

Výrobce: Lenka b 

3.18. Andělské zvonění 

Andělské zvonění je závěsná ozdoba 

tvořená kovovým andílkem a dřevěným 

zvonečkem. Andílek je z obecného kovu, 

ostatní kovové části z nerezové oceli. 

Délka dekorace cca 5,5 cm, šířka zvonečku 

cca 2,5 cm. 

Výrobce: Lenka b 



 

 

3.19. Sněhová vločka 

Vánoční dekorace tvořená kanzachi 

technikou. Vyrobená z bílé saténové 

stuhy.  

Výrobce:Jasmin design 

 

4.1. Vánoční quirlingová přání 

Barevná quirlingová přání s různými motivy 

(kometa, anděl, baňky). Přání jsou bez textu. Přání jsou vyráběna z 

vícegramážového papíru. 

4.2. Vizitky na dárky 

Barevné quirlingové vizitky na dárky.  

Mix motivů: kapr, kometa, baňka. 

Výrobce: Saxyna 



4.3. Jmenovky na dárky – 

andělíčci 

 

Andělíčci z bílé plsti, lýkového 

provázku a dřevěných korálků. Lze 

je použít buď s bílou kartičkou jako 

jmenovku na dárky nebo jako 

ozdoby na stromeček. 

 

Každý andělíček je trochu jiný - jiná 

křídla, obličej, velikost. 

Výška je zhruba 7 cm plus očko. 

 

Výrobce: Wiccare 

 

4.4. Vizitky k dárkům – papírová krajka 

 

Velikost 5x7cm a provedení technikou pergamano neboli papírová krajka. 

Různé barvy a motivy. V sadě 4 ks. V případě přání lze dodat i jednotlivě. 

Výrobce: Hanna.h 


