
         
 

 
 

 
 
 
 

 
 

RAKO v soutěži „Domestos pro školy“ 
 
Společnost LASSELSBERGER, s.r.o. věnovala osmi školám a školkám v České republice a 

pěti na Slovensku, výhercům soutěže Domestos pro školy, téměř 2000 m² keramických 

obkladů RAKO, některým včetně stavební chemie RAKO SYSTEM. Vzpomenete si, jak to 

vypadalo na toaletách ve vaší základní škole? Jen málokomu se vybaví příjemné prostředí. 

Proto se české značky koupelnového vybavení RAKO a RAVAK rozhodly i v uplynulém roce 

pomoci alespoň osmi školám a školkám v České republice a v rámci soutěže „DOMESTOS 

pro školy“ vybudovat školákům důstojné zázemí.  

 

Cílem soutěže „Domestos pro školy“ je zlepšení 

úrovně sociálního zázemí toalet v mateřských a 

základních školách. Po zaregistrování do soutěže 

plní školy aktivity ke zvelebení svých sociálních 

zařízení, za které získávají body. Unilever, 

organizátor soutěže vybere po uzavření soutěže 

8 nejúspěšnějších škol, vždy 2 základní školy a 

2 mateřské školy v každé ze dvou kategorií. 

 

Jak značka RAKO, tak značka RAVAK, poskytly pro 

uplynulý ročník výrobky ze svého sortimentu, 

každá v hodnotě 50 000 Kč. RAKO věnovalo 

téměř 2 000 m2 obkladů a dlažeb ze sérií Color 

One a Color Two, které umožňují dokonalé 

sladění s moderními i klasickými prostory a 

technickým vybavením. U značky RAVAK vybírali 

výherci ze sanitární keramiky, doplňků na wc a 

s velkým úspěchem se setkala i umyvadla ze série 

Chrome a vodovodní baterie. Hlavní cenu získali 

výherci od organizátora soutěže, společnosti Unilever.  

 

Rekonstrukce proběhly v rámci letních prázdnin. Většina škol, školek budovala nová sociální 

zařízení, toalety, někteří v jedné přestavbě zvládli rekonstruovat chodby a vstupní prostory, 

technické místnosti, kuchyně, prádelny. 

 

„Díky soutěži jsme mohli zrekonstruovat wc a umývárny v naší mateřské škole. Spolupráce 

s oběma společnostmi byla úžasná. Výběr produktů i dodání proběhlo bez nejmenších 

MŠ Kardašova Řečice – před prázdninami a 
po nich 



         
 

 
 

problémů, nechali jsme si navrhnout i vizualizace, které se zrealizovaly a s finálním dílem 

jsme všichni nadmíru spokojeni. Po prázdninách děti i rodiče, kteří přišli do školky, nevěřili 

vlastním očím,“ říká zástupkyně pro MŠ Kardašova Řečice Bc. Jana Jandová.  

 

Druhého ročníku soutěže se zúčastnilo 237 mateřských a 187 základních škol, které plnily 

různé nenáročné aktivity pro zlepšení prostředí školních toalet a umýváren. Téměř 50 000 

rodičů pomáhalo sbírat body za nákupy prostředků Domestos.  

 

Aktuální kolo soutěže probíhá do 31. 12. 2016. Registrovat se mohou školy, školky, ale i 

rodiče, kteří chtějí vybranou školu podpořit. Více na www.domestosproskoly.cz. 

 

 

O společnosti 

Společnost LASSELSBERGER je největším výrobcem keramických obkladů a dlažeb v ČR a zároveň se 

řadí k největším evropským výrobcům obkladových materiálů. Firma zachovává a rozvíjí tradici české 

značky RAKO, která trvá už více než 130 let. Díky segmentaci značek RAKO HOME, RAKO OBJECT, 

RAKO SYSTEM pokrývá společnost téměř všechny potřeby zákazníků v oblasti keramických obkladů a 

jejich následné aplikace. Každá značka má jasnou pozici pro jednotlivé cílové skupiny a segmenty 

trhu.  

 

Kontakt: 

Marie Hodačová Šimonovská, Privilege PR 

e-mail: simonovska@privilegepr.cz 

Tel.: +420 777 840 414  
 

Pavla Nováková, manager komunikace LASSELSBERGER 

e-mail: pavla.novakova@cz.lasselsberger.com 

Tel.: +420 606 672 901 
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