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NOVÝ PODPALOVAČ SOLO: OHEŇ V SÁČKU 

 

Pojem „polévka v sáčku“ asi nikoho příliš nepřekvapí. Ale co takový oheň v sáčku? Ač to zní 

trochu jako sci-fi, jedná se o novinku tradiční české značky SOLO. Pevný podpalovač sáčky 

totiž takovým ohněm z pytlíku je. Obsahuje 24 malých „balíčků“, se kterými velmi snadno 

rozděláte oheň kdekoliv. S čistýma rukama a dokonce i ve vlhku, protože sáček je 

voděodolný. Nový podpalovač SOLO navíc obsahuje přírodní olej a je zcela bez zápachu.  

 

 Rozdělání ohně byla dříve otázka života a smrti, ale i v dnešní 

době nám někdy umí pěkně „zatopit“. NOVINKA pevný 

podpalovač SOLO sáčky nám tuto činnost výrazně usnadní. 

Jedná se o podpalovač, který je zcela bez zápachu, neumaže nám 

ruce a navíc je velmi silný a okamžitě se rozhoří intenzivním 

plamenem. Dalšími výhodami je obsah přírodního oleje a 

voděodolnost – sáček zvládne i vlhko a nijak se nesníží rychlost 

jeho okamžitého zapálení. Manipulace je rovněž velmi 

jednoduchá, stačí uzavřený sáček zapálit a ihned položit pod 

dřevo, brikety nebo uhlí tak, aby byl po zapálení zajištěn dostatečný přísun vzduchu. Využití je pestré 

– sáčky využijeme u podpalování grilů, krbů, kamen a kotlů. K dostání v prodejnách Hornbach, OBI a 

Unihobby za cenu 95 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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