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SOLO SVITKY: EKOLOGICKÉ PLAMENY IDEÁLNÍ POD VÁŠ GRIL

 

Ovládnout jeden ze čtyř živlů byl pro lidstvo velký krok. Umět si oheň kdykoliv rozdělat, využít 

ho dle vlastních potřeb. Málokdy se dnes zamyslíme nad tím, jak snadnou cestu k ohni nyní 

máme, a to v jakýchkoliv podmínkách. Pokud chceme při rozdělávání plamenů myslet také na 

životní prostředí, je fajn sáhnout po podpalovačích, které jsou vyrobeny z obnovitelných 

materiálů a bez jakékoliv zátěže na přírodu. Přesně takový je také ekologický podpalovač 

SVITKY tradiční české značky SOLO. Kromě snadného rozdělání ohně patří Svitky mezi 

nejvhodnější podpalovač ke grilování. Nyní se navíc Svitky nově prodávají ve více velikostních 

provedeních - v menším balení vhodném na víkendový výlet, i ve finančně úsporné maxi 

variantě! 

 

Rozdělat oheň (třeba i z navlhlých polínek) zcela bez sazí či zápachu. To přesně nabízí ekologický 

podpalovač SOLO Svitky a nominuje se tím na pozici nejlepšího pomocníka k rozdělání ohně, nad kterým 

si připravujeme jídlo (grily, táboráky, ohniště). Svitky jsou totiž ekologické, šetrné k životnímu prostředí 

a mají „moc“ rozdmýchat ty správné plameny i ve zhoršených podmínkách. Kromě grilování je užijeme 

také doma, doporučují je například výrobci krbových kamen, neboť nepoškozují vnitřek kamen. 

Svitky jsou vyrobeny z dřevité vlny původem z Orlických hor a velmi snadno a intenzivně (zprudka) se 

rozhoří. Jsou napuštěny vysoce kvalitním parafínem, který zajistí bezproblémové rozdělání ohně. Svitky 

hoří po dobu 10 – 12 minut, bez jakéhokoliv zápachu. 

Už sama historie tohoto produktu je více než 100 let stará, svity se používaly k podpalování kotlů parníků.  

 

Na výběr jsou tyto tři velikostní provedení ekologického podpalovače SOLO Svitky:  
 

SOLO Svitky balení s 12 ks NOVINKA!!! – ideální menší víkendové balení, vhodné jak 

na chatu, tak do batohu na výlet přírodou s vidinou táboráku či ideální „parťák“ na 

grilovačky s přáteli. K dostání v hypermarketech Albert za cenu od 50 Kč. Více na 

www.solo.cz. 

 

SOLO Svitky balení s 32 ks – populární střední velikost, užijeme jak v domácnostech 

k zapálení ohně, tak během setkávání s přáteli a rodinou nad dobrotami z grilu. 

K dostání v prodejnách Bauhaus, Kaufland, Mountfield a hobbymarketech Obi 

a Unihobby za cenu od 90 Kč. Více na www.solo.cz. 
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SOLO Svitky Maxi NOVINKA!!! – balení se 100 ks svitků ocení všichni milovníci 

grilování či majitelé krbových kamen, kteří rozdělávají oheň často a v průběhu celého 

roku. K dostání v hobbymarketech Bauhaus a Unihobby za cenu od 250 Kč. Více na 

www.solo.cz. 

 

 

 

 

Česká společnost SOLO MATCHES & FLAMES, a.s. je pokračovatelem dlouholeté tradice výroby a prodeje zápalek 

Solosirkárna a. s., která vznikla počátkem 19. století v Rakousko-Uhersku. Společnost obchoduje se zápalkami 

a ostatním plamenným zbožím značky SOLO. Produkty splňují všechny zákonné předpisy a normy a jsou pravidelně 

testovány v příslušných zkušebnách. Společnost vlastní klasické ochranné známky zápalek (The Scissors, The 

Key, The Pipe atd.), které dlouhodobě slouží k podpoře prodejů zápalek. Mezi současné produkty však nepatří 

pouze standardní a domácnostní zápalky, ale také dlouhé krbové zápalky, zapalovače, podpalovače ohně, svíčky, 

sortiment ke grilování a pro topnou sezónu. 

V loňském roce firma SOLO exportovala do 14 zemí – Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Lotyšsko, Německo, 

Norsko, Polsko, Rakousko, Řecko – Kypr, Slovinsko, Spojené arabské emiráty, Švédsko a Velká Británie. Na domácím 

trhu, tedy v Čechách a na Slovensku, firma SOLO distribuuje zápalky a jiné plamenné produkty především pomocí 

obchodních řetězců, velkoobchodů s potravinami, drogistickým zbožím a tabákových firem. SOLO MATCHES & 

FLAMES, a. s. má 90% podíl na českém trhu a 60% podíl na slovenském trhu v prodeji zápalek. 

Strategií společnosti je zachování tradiční značky SOLO, při udržení vysokého standardu kvality zboží v segmentu 

plamenných produktů. 

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte: 

 

Renata Drabálková     Linda Maletínská 

marketing, SOLO MATCHES & FLAMES, a.s.  agentura Privilege PR, s.r.o.   

tel.: +420 511 192 111     mob.: +420 775 944 267 

mob.: +420 606 626 752    e-mail: maletinska@privilegepr.cz 

e-mail: drabalkova@solosirkarna.cz 
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