
České Tašky



informace
o společnosti

Společnost ČESKÉ TAŠKY s.r.o. se zabývá výrobou a potiskem 
tašek, odnosek a kartonových krabic. Mezi naše hlavní produkty 
patří papírové tašky – ať už běžné kraftové, tak jejich luxusnější 

varianty, dále tašky textilní, igelitové či HDPE tašky.



hodnoty
společnosti

SPOLEHLIVOST
Naším klíčem k úspěchu je naše spolehlivost a naše odhodlání vyrábět produkty nejvyšší 
kvality ke spokojenosti zákazníků.

ODPOVĚDNOST
Společnost ČESKÉ TAŠKY s.r.o. je „ekologicky šetrná“. V našem spektru naleznete výrobky 
z udržitelných zdrojů jako jsou PEFC, FSC nebo z recyklovaného papíru.

DŮVĚRA
Kvalita a důvěra společnosti ČESKÉ TAŠKY s.r.o. jsou našimi nejdůležitějšími pilíři, na 
kterých jsme vybudovali naše podnikání.



strategie
společnosti

mise společnosti
Jsme přední český výrobce a prodejce papírových tašek. Našimi zákazníky chceme být vnímáni jako
spolehlivý partner, který vyniká kvalitou produktu i poskytovaného servisu, se zákazníky preferujeme
dlouhodobé vztahy a partnerství.

strategie společnosti
Strategií firmy je přivést zpět do České republiky alespoň část papírenského průmyslu automatizovanou
výrobou luxusních a obyčejných papírových tašek. Pozvednout úroveň papírenského průmyslu v České
republice novými technologiemi a stroji s nízkými energetickými nároky.

vize společnosti
Chceme být moderní firmou přinášející zákazníkům a partnerům spolehlivé partnerství, špičkovou kvalitu a  
na míru šité řešení potřeb. Zaměstnancům uspokojení z práce, adekvátní mzdu a majitelům přiměřený zisk. 
Do roku 2023 se chceme stát jedničkou na trhu luxusních papírových tašek v České republice.



zakázková
výroba

Papírové tašky
Papírové tašky patří mezi nejoblíbenější
varianty mezi našimi zákazníky.

Igelitové tašky
Igelitové tašky jsou jedním z nejúčinnějších
prostředků pro Vaši reklamu. V naší nabídce
naleznete i biodegradabilní či
kompostovatelné tašky.

Textilní tašky
Mezi tyto tašky lze zařadit tkané či netkané
textilní tašky a tašky bavlněné. Jsou ideální
variantou pro opakované použití.

Chladící tašky
Chladící tašky zajistí bezpečný způsob
skladování potravin či jiného zboží, které by 
jinak podléhalo zkáze.



papírové
tašky

Zvolte si, jaké držadlo chcete. Kroucená, 
bavlněná nebo atlasovou stuhu?

držadlo

Aby měla taška větší nosnot, můžete využít
možnost zpevněného dna.

dno

Společně vybereme nejvhodnější materiál pro 
tašku vašich představ. 

materiál

Povrch vybraného materiálu může být lesklý, 
matný, hebký, laminovaný, nelaminovaný.

povrch



textilní
tašky

Společně vybereme nejvhodnější materiál pro 
tašku vašich představ.

materiál
Společně vybereme nejvhodnější technologii

potisku pro tašku vašich představ.

potisk

Zvolte si, jaké ucho chcete, chcete dlouhé 
nebo krátké, nebo rovnou obě?

ucho



igelitové
tašky

Zvolte si, jaký průhmat chcete, zpevněný, 
nezpevněný, nebo košilka?

průhmat

Společně vybereme nejvhodnější technologii
potisku pro tašku vašich představ.

potisk

Společně vybereme nejvhodnější šířku
materiálu pro tašku vašich představ. 

materiál

Složené dno, zpevněné dno, ploché dno, 
vyberte si.

dno



výrobní
proces

02. výroba
Výrobě zakázkových tašek se 
věnujeme s nadšením a tento
přístup garantujeme ke každé

zakázce.

01. poptávka
Ihned po obdržení zakázky se s 
vámi spojíme a snažíme se pro 

vás vybrat to nejvhodnější
řešení.

03. vaše tašky
Hotovo! Tašky jsou vyrobeny a 

nyní je stačí pouze doručit. 
Zakázku vám vždy doručíme

tam, kam si budete přát



naši
klienti



portfolio
projektů



kontaktní
informace

adresa

ČESKÉ TAŠKY s.r.o.

U Habrovky 247/11

140 00, Praha 4

kontakty

Tel: +420 703 632 879

Email: info@cesketasky.cz

další informace

Web: www.cesketasky.cz

IČO: 08063656

DIČ: CZ08063656


