
V Á N O Č N Í 
VÝZDOBA FIREM



ÚVODNÍ SLOVO
Dovolujeme si vám představit nový katalog 
vánočních dekorací.

Jsme jednička na trhu s inovativními nápady 
a individuálním přístupem ke každému zákazníkovi 
již déle jak 20 let.
 
Kromě interiérových rostlin umíme ve Vaší �rmě 
vytvořit i dokonalou vánoční atmosféru v podobě 
originální i tradiční výzdoby, přizpůsobené na míru 
přímo Vašim prostorům.

 
 

Naše dekorace přináší ucelené kolekce od vánočních stromů a adventních věnců 
až po drobné výzdoby na stůl. S citem pro detail, pro dokonalou atmosféru a prožitek.

Dana Vávrová
Procesní manažer
vanoce@jungleinteriors.cz



KAŽDÝ MÁ JINÝ VKUS,
STAČÍ SI JEN VYBRAT

BAREVNÉ KOLEKCE



BAREVNÉ KOLEKCE
Vánoční dekorace nabízejí mnoho stylů i barev, stačí si  jen vybrat. Přinášíme inspiraci  
v podobě nejžádanějších odstínů. Vaši �rmu ale vyladíme i do korporátních barev.

 

 
 

 

Pastelové barvy, jako jsou modrá, 
růžová či mentolová, si užijí 
milovníci romantiky.



 

 
Sladkou paletu doplňuje elegance a 
luxus v podobě zlaté, stříbrné  a 
čistě bílé, jako čerstvě napadaný 
sníh.



BAREVNÉ KOLEKCE

 
Kdo miluje vánoce vášnivě, sáhne po 
červené.
Vánoční klasiku doplní také zelená.



Vůni vánoc připomíná čokoládově 
karamelový mix barev.



BAREVNÉ KOLEKCE

Přírodní dekor, sušená jablka, 
pomeranč, skořice, badián, ořechy, šišky, 
mech, kůra ... zůstává věčným evergreenem.





BAREVNÉ KOLEKCE

Pudrově růžové tóny vnesou do vašich 
prostor lehkost a křehkou eleganci.



KATEGORIE

VÁNOČNÍ STROMY



VÁNOČNÍ STROMY
Nabízíme stromky živé i umělé a pokud kladete důraz na životní prostředí, 
můžete zvolit i stromek v květináči. Všechny živé stromečky jsou výhradně 
z českých zdrojů, vypěstované šetrným způsobem ohleduplným 
k přírodě.

Živý řezaný stromek
Kavkazské jedle ve velikostech 1,5 m – 5 m.

+ Krásný živý bohatý a hustý stromek s typickou vůní

- Kratší trvanlivost, kterou nelze garantovat (1 – 3 týdny)

V případě dřívějšího uvadnutí stromku nabízíme možnost jeho výměny
a přezdobení.

Umělý stromek
Různé druhy stromků ve velikostech 1,6 m – 3 m.

+ Neomezená trvanlivost 

- Umělý vzhled bez vůně

 



Živý stromek v květináči - nejekologičtější varianta

Stříbrný smrček a kavkazská jedle v různých velikostech do výše 1,2 m.
+ V případě, že stromek přečká pobyt v interiéru bez úhony, je možné jej 
        na jaře zasadit a dále pěstovat (osazení zabezpečíme ve vámi zvolených 
        prostorách a pokud nenajdete vhodné umístění, zajistíme je sami) 
- Se stromkem je nutné zacházet velice šetrně, nezvládá dost dobře pobyt 
        v interiéru
- Je možné jej držet v interiéru maximálně 1 – 2 týdny
- Nutné objednávat delší dobu předem, aby se připravil na postupný přechod 
        do teplejšího prostředí
 
 
 Zakoupené stromky nabízíme ve dvou variantách výzdoby:

PREMIUM
• Skleněné baňky
• Větší množství ozdob a osvětlení
• Bohatý vzhled stromku

STANDARD
• Plastové baňky, mašle
• Ekonomická varianta výzdoby

















KATEGORIE

ADVENTNÍ VĚNCE



ADVENTNÍ VĚNCE
Můžete si vybrat z mnoha variant, základní rozdělení je dle způsobu použití:

Klasický adventní - k položení na stůl se 4 svíčkami
Adventní bez svíček -  k položení na stůl, bez svíček
K zavěšení – na dveře nebo zeď, bez svíček

Dále si vyberete, z čeho by měl být vyroben základ:

Proutí 
Jedlové chvojí
Chvojí s dozdobením – chvojí je možné doplnit stabilizovaným mechem, eukalyptem 
nebo jinými přírodninami

Konečnou podobu dekorace doladíme variantou zdobení věnců:

PREMIUM 
Bohatě zdobený věnec
STANDARD
Ekonomičtější verze, méně přízdob

 















KATEGORIE

DEKORACE 





DALŠÍ DEKORACE 
Kromě stromků a věnců dozdobíme vaši �rmu i dalšími dekoracemi. 

Vše připravujeme na míru dle vašeho výběru barev, materiálů nebo velikostí. 
Pokud nemáte kapacitu se výběrem dekorací zabývat, rádi navrhneme vhodnou 
výzdobu sami.

Kromě recepcí a vstupních hal můžeme vyzdobit například kanceláře 
managementu a ostatních kolegů, zasedací místnosti, toalety, konferenční stolky, 
ale i terasy, atria nebo jiné prostory. 

 

 



Vysoké dekorace na zem

 

 



Trvanlivé dekorace na recepce, stoly ...









Dekorace z živých materiálů













Veškerou starost převezmeme za vás, šetříme váš 
čas.

Nabízíme komplexní řešení vánoční výzdoby  
do interiéru i exteriéru, včetně případné výměny  
v průběhu prosince.

Zaměstnáváme profesionální �oristy a zahradníky.

Inspirujeme vás, sledujeme nejmodernější trendy, 
zároveň dokážeme vytvořit i nehynoucí klasiku.

Stromky a chvojí prvotřídní kvality pochází 
výhradně od dodavatelů z České republiky a jsou 
pěstované ohleduplně k životnímu 
prostředí.                

Disponujeme zázemím velké společnosti, kvalitním 
servisem a spolehlivým týmem obchodních 
zástupců.

Máme zkušenosti již více jak 20 let. 
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DŮVODY, PROČ S NÁMI 
SPOLUPRACOVAT



JUNGLE INTERIORS, s.r.o.
Údolní 212/1, 147 00 Praha 4 
Tel.: +420 257 314 500
 E-mail: info@jungleinteriors.cz
 www.jungleinteriors.cz 


