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DOBRÉHO NEPÁLÍ  

 

Ač nás známé pořekadlo přesvědčuje, že dobrého nepálí, lepší bude být trochu prevítem a 

prostě se nedat. S rukavicí ke krbu a grilu tradiční české značky SOLO to půjde snadno. Ať 

už při rozdělávání ohně, či přikládání, zkrátka během jakékoliv manipulace s ohněm nebo 

horkými předměty, vás kvalitní kožená rukavice ochrání a to nejen před plameny, ale také 

před třískami z polen, sazemi či jinými nečistotami.  

Vrátit se z procházky v mrazivém či sychravém počasí a uvelebit se před zapáleným krbem, to je 

kombinace, která dělá skvěle duši i tělu. Když je navíc možnost zpříjemnit si i ty méně líbivé činnosti 

spjaté s plápolajícím ohněm v krbu, proč toho nevyužít. Ochrannou pomůcku v podobě praktické 

rukavice ocení zkrátka všichni milovníci krbů (užijeme ji i u kamen) a v létě také grilů.  

 

SOLO Rukavice ke krbu a grilu – rukavice, která je určená jako mechanická a 

tepelná ochrana rukou při manipulaci s grilem, kamny nebo krbem a ostatními 

tělesy, ve kterých je oheň. Prstová rukavice univerzální velikosti je vyrobena 

z kvalitní štípané usně s bavlněnou podšívkou a praktickým ouškem k zavěšení. 

Na výběr jsou dvě varianty rukavice - pro leváky a praváky. Užijeme ji při 

přikládání, manipulaci s krbovými dvířky, u kamen, ale také třeba při 

přendávání polínek a v letním čase během oblíbeného grilování. K dostání 

v hypermarketech a v marketech Bauhaus, Globus, Hornbach, Mountfield, 

OBI a Unihobby od 119 – 149 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. 

http://www.solo.cz/
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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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