
Vždy je velkou otázkou, jak poděkovat svým blízkým či kolegům za jejich celoroční péči a práci  
a jakým dárkem je skutečně potěšit? Zkuste letos něco zcela výjimečného – darujte doplňky  

z Kraft texu z české dílny Design Ali! Kraft tex svým vzhledem připomíná kůži, nošením změkne  
a průběžnou údržbou získává charakteristickou patinu.  

Je pevný, velmi lehký, recyklovatelný a snadná údržba je jeho výrazným bonusem.  
Můžete jej bez obav opakovaně prát, aniž by došlo ke ztrátě jeho skvělých vlastností.  

Celý výrobní proces tohoto materiálu je šetrný k přírodě! 

Jsme česká značka Design Ali – český design, česká výroba. Výrobci a tvůrci kabelek, tašek, batohů a jiných doplňků pro ženy, 
muže, děti a domácnost. Naše výrobky jsou vyráběny převážně z přírodních materiálů, jako je Kraft tex, bavlna v kombinaci  
s přírodní usní. Tvoříme s radostí a láskou pro nás pro všechny na jižní Moravě v Ratiškovicích. 

Vytvořili jsme pro Vás na následujících stranách nabídku produktů, které můžete  
u nás nyní objednat a udělat radost nejen svému okolí, ale i přírodě! 

Pokud vás naše nabídka zaujme a nebo budete-li potřebovat cokoliv upřesnit neváhejte nás kontaktovat, jsme tu 
pro Vás!  Pro další inspiraci můžete také navštívit náš e-shop www.design-ali.cz, facebook https://www.facebook.
com/designali.cz či instagram https://www.instagram.com/designali.cz/. V případě, že si vyberete dárky z níže 
uvedených produktů, prosím zašlete objednávku (množství a čísla produktů s požadovaným 
termínem dodání) na níže uvedenou mailovou adresu. 
Po obdržení Vaší objednávky Vás budeme ihned kontaktovat a společně doladíme veškeré 
detaily. Umístění Vašeho firemního loga je po dohodě možné.

Kontakt:

Design Ali   •   obchod@design-ali.cz   •   00420 736 674 315

Dárky pro vaše blízké,  
přátele a zaměstnance...

Originální česká výroba hand made kabelek a doplňků   
z unikátního přírodního materiálu Kraft Tex.  

Výjimečný styl pro všechny co milují přírodu a nové trendy!  
Naše motto: „Na detailu záleží.“
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Kosmetická taška Páťa
Kosmetická taška Páťa je vyrobena z Kraft Texu (EKO materiál). Tato kosmetická taš-
ka nesmí chybět žádné ženě. Je originální a praktická současně. Můžete ji využít k ulože-
ní jakýchkoliv drobností, které potřebujete mít u sebe. Udržitelná móda. Proč nezačít třeba  
s doplňky? 

Detaily:
• 13 cm výška, 20 cm šířka, 8 cm hloubka dna
• hmotnost 65 g

1. Číslo produktu 005-05-01/3016 (Barevná kombinace Sahara-vínová)
2. Číslo produktu 005-05-01/1007 (Barevné provedení Sahara)
3. Číslo produktu 005-05-01/4016 (Barevná kombinace bílo-černá)

Cena 390 Kč s DPH 
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Pánská taštička Bruno
Pánská taštička BRUNO je vyrobená z Kraft Texu (EKO materiál). Je originální a praktická 
současně. Můžete ji využít k uložení kosmetických potřeb či jiných drobností, které potřebu-
jete mít u sebe. Můžete si vybrat ze vzorníku i jiné barevné provedení.

Detaily:
• 9 cm výška, 17 cm šířka, 7 cm hloubka dna
• hmotnost 50 g

1. Číslo produktu 048-05-01/0001 (Barevné provedení černá)
2.  Číslo produktu 048-05-01/0003 (Barevné provedení Tajga)
3.  Číslo produktu 048-05-01/0002 (Barevné provedení Sahara)

Cena 320 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Příruční taštička Pepino
Příruční taštička PEPINO je vyrobena z Kraft Texu (EKO materiál). Praktická taštička či 
peněženka, která nezabere příliš mnoho místa a je vhodná pro uložení drobností každoden-
ní potřeby, které nemůžete postrádat. Můžete si vybrat ze vzorníku i jiné barevné provedení

Detaily:
• 11 cm výška, 16 cm šířka
• hmotnost 50 g

1. Číslo produktu 006-05-01/0003 (Barevné provedení Bronze)
2. Číslo produktu 006-05-01/0004 (Barevné provedení černé)
3.  Číslo produktu 006-05-01/0056 (Barevná kombinace bílo-černá)

Cena 250 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)
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Pouzdro Lída
Pouzdro Lída je vyrobeno z Kraft Texu (EKO materiál). Uložíte do něj psací potřeby či 
maličkosti bez kterých se neobejdete. Pouzdro krásně drží tvar. Každopádně je skvělým 
doplňkem do každé kabelky či tašky. Můžete si vybrat ze vzorníku i jiné barevné provedení.

Detaily:
• 6 cm výška, 18 cm šířka, 4 cm hloubka dna
• hmotnost 45 g

1. Číslo produktu 028-05-01/0006 (Barevné provedení černá)
2. Číslo produktu 028-05-01/0029 (Barevná kombinace bílo-černé)
3. Číslo produktu 028-05-01/0008 (Barevné provedení Sahara)

Cena 192 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Peněženka Otýlie
Peněženka Otýlie je vyrobena z Kraft Texu (EKO materiál) s vynikajícími užitnými vlast-
nostmi. Je originální a praktická současně. Můžete ji využít k uložení jak finančních pro-
středků tak i různých platebních karet či dokumentů, které potřebujete mít u sebe. Můžete 
si vybrat ze vzorníku i jiné barevné provedení.

Detaily:
• 10 cm výška, 17,5 cm šířka, 0,8 cm hloubka dna
• hmotnost 60g

1. Číslo produktu 061-05-01/0004 (Barevné provedení černá)
2. Číslo produktu 061-05-01/0001 (Barevné provedení hnědá Siera)
3. Číslo produktu 061-05-01/0002 (Barevné provedení zeleno-hnědá Tajga)
4.  Číslo produktu 061-05-01/0003 (Barevné provedení hnědá čokoláda)

Cena 320 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Sada tašek Dita L / Dita S
Sada tašek Dita je vyrobena z Kraft Texu (EKO materiál). Tyto úžasné elegantní taštičky 
využijete vždy a úplně všude. Můžete je použít samostatně či jako doplněk ke kabelce či 
tašce. Taštičky jsou doplněny poutkem, což je velmi praktické. Můžete ji využít k uložení 
naprosto všeho co nezbytně potřebujete mít u sebe jak finančních prostředků tak i různých 
platebních karet či dokumentů, které potřebujete mít u sebe. 

Detaily DITA L:
•	 18	cm	výška,	20	cm	šířka,	5	cm	hloubka	dna
•	 hmotnost	85	g
Detatily DITA S:
•	 8	cm	výška,	20	cm	šířka,	5	cm	hloubka	dna
•	 hmotnost	60	g

1. Číslo produktu 072-05-01/0007 (Barevné provedení ocelová modrá)
2. Číslo produktu 072-05-01/0011 (Barevné provedení zelená šalvěj)
3. Číslo produktu 072-05-01/0009 (Barevné provedení slonová kost tmavá)
4.  Číslo produktu 072-05-01/0001 (Barevné provedení zeleno-hnědá Tajga s modrým  

lístkem)

Cena 710 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)
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Pánský motýlek EMAN s doplňkem do saka

1 32 4

Detaily:
• 12 cm délka, 6 cm šířka, hmotnost 20 g
•  min. délka tkanice 39 cm, max. délka tkanice 

52 cm

1. Číslo produktu 065-05-01/5003 (Barevné provedení Bronze, modro-šedá bavlna)
2. Číslo produktu 065-05-01/2005 (Barevné provedení modré, zelená oliva bavlna)
3. Číslo produktu 065-05-01/1004 (Barevné provedení zelené, kostičky bavlna)
4. Číslo produktu 065-05-01/0008 (Barevné provedení slonová kost, tyrkysová bavlna)

Cena 450 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Sada ošatek 
Sada 2 ks ošatek je vyrobena z Kraft Texu ( EKO materiál). Tyto ošatky nesmí chybět  
v žádné domácnosti. Jsou originální, ekologické a praktické současně. Velmi oceníte jejich 
snadnou údržbu. Můžete ji využít k uložení jakýchkoliv drobností v kuchyni, koupelně, pra-
covně či kdekoli jinde. Ošatky, které zůstanou stále jako nové!

Detaily ošatka L:
• 12 cm výška, 19 cm šířka, 19 cm hloubka dna
• hmotnost 80 g 
Detatily ošatka S: 
• 12 cm výška, 16 cm šířka, 16 cm hloubka dna
• hmotnost 70 g1. Číslo produktu 031-05-01/0006 (Barevné provedení šedé)

2. Číslo produktu 031-05-01/0013 (Barevné provedení Bronze)
3. Číslo produktu 031-05-01/0008 (Barevné provedení černé)

Cena 380 Kč s DPH 
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

1 2 3

Ošatka s vaflovinou hranatá 
Originální designová ošatka v barvě SAHARA z Kraft Texu (pratelný papír) doplněná 
podšívkou z vafloviny (100% bavlna). Tato ošatka je skvělým pomocníkem v každé domác-
nosti. Je ekologická a praktická současně. Můžete ji využít k uložení pečiva či jakýchkoliv 
jiných drobností např. pro miminko v koupelně.

1 2

Detaily ošatka: 
• 10 cm výška, 24 cm délka, 14 cm šířka 
• hmotnost 120 g 

1. Číslo produktu 031-05-01/0016 (Barevné provedení Sahara, čokoládová vaflovina)
2. Číslo produktu 031-05-01/0015 (Barevné provedení Sahara, smetanová vaflovina)

Cena 450 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Pánský motýlek EMAN s „kapesníčkem do saka“. Motýlek je vyroben z Kraft Texu (EKO 
materiál), který Vás zaujme svým vzhledem, ale i vlastnostmi. Doplněk do saka – kapesníček 
je vyroben z bavlny. Nepřehlédnutelný doplněk outfitu pro muže nejen pro společenské udá-
losti, ale i do kanceláře. Je originální, ekologický a praktický současně. Oceníte jeho lehkost. 
Je vhodný ke všem příležitostem. Zaujměte, buďte výjimeční a zároveň pomůžete přírodě! 
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Sada HOME
Skvělé doplňky do domácnosti, které ocení každý milovník domácího designu. Sada 2 ks 
pytlíků a obal na bylinky. Celá sada je vyrobena z Kraft Texu (EKO materiál). 

Detail Pytlík M: 
•	 15,5	cm	výška,	13	cm	šířka,	9	cm	hloubka	dna
•	 hmotnost	50	g
Detail Pytlík L: 
•	 19,5	cm	výška,	13	cm	šířka,	9	cm	hloubka	
•	 hmotnost	65	g	

Detail obal na bylinky : 
•	 12	cm	výška,	30	cm	šířka,	12	cm	hloubka	dna	
•	 hmotnost	110	g	

1. Číslo produktu 073-05-01/0001 (Barevné provedení celá sada Bronze)
2.  Číslo produktu 073-05-01/0003 (Barevné provedení černé pytlíky, Sahara obal  

na bylinky)

Cena 790 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme množstevní slevu)

Sada pytlíků na cokoliv 
Sada pytlíků z pratelného papíru je vyrobena z Kraft Texu (pratelný papír) a je určena 
do každé moderní domácnosti. Pytlíky dodají vašemu interiéru zcela nový netradiční vzhled. 
Úžasní pomocníci! Pratelný papír můžete opakovaně prát, takže žádné obavy z ušpinění! 
Pytlík je originální, ekologický a praktický současně. Můžete ho využít k uložení jakýchkoliv 
drobností v kuchyni, koupelně, pracovně či kdekoli jinde. V sadě nabízíme velikost M, L. 

Detail Pytlík M: 
•	 15,5	cm	výška,	13	cm	šířka,	9	cm	hloubka	dna
•	 hmotnost	50	g
Detail Pytlík L:
•	 19,5	cm	výška,	13	cm	šířka,	9	cm	hloubka	
•	 hmotnost	65	g	

1. Číslo produktu 068-05-01/1011 (Barevné provedení šedé)
2. Číslo produktu 031-05-01/1004 (Barevné provedení Bronze)
3. Číslo produktu 068-05-01/1012 (Barevné provedení černé)

Cena 510 Kč s DPH
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

Ošatky s vaflovinou kulátá
Originální designová ošatka v barvě SAHARA z Kraft Texu (pratelný papír) doplněná 
podšívkou z vafloviny (100% bavlna). Tato ošatka je skvělým pomocníkem v každé domác-
nosti. Je ekologická a praktická současně. Můžete ji využít k uložení pečiva či jakýchkoliv 
jiných drobností např. pro miminko v koupelně.

Detaily ošatka: 
•	 10	cm	výška,	průměr	20		cm
•	 hmotnost	120	g	

1. Číslo produktu 031-05-01/0017 (Barevné provedení Sahara, čokoládová vaflovina)
2. Číslo produktu 031-05-01/0018 (Barevné provedení Sahara, smetanová vaflovina)

Cena 450 Kč s DPH 
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)
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Maxi sada utěrek z vafloviny
Maxi sada 2 ks utěrek z vafloviny v rozměrech 75 x 47 cm je vyrobena z vaflové 100% 
bavlny, ouško je všito přímo do lemu utěrky. Nechybí ani designové logo značky (může být 
i Vaše) z dalšího fantastického EKO materiálu a to z Kraft texu.
Naše kuchyně jsou srdcem našich domácností, připravujeme v nich pokrmy pro naše nej-
bližší a proto bychom měli mít kvalitní a krásné pomocníky. Úžasně funkční utěrky od značky 
Design Ali jsou tím pravým řešením pro vaše nádobí. Můžete kombinovat s různými typy 
ošatek dle nabídky.

Detaily: 
• 75 cm x 47 cm/1 ks 
• hmotnost 145 g/1 ks 

1. Číslo produktu 096-01-01/1002 (Barevné provedení mentolová vaflovina)
2.  Číslo produktu 096-01-01/2008 (Barevné provedení čokoládová + smetanová vaflovina)
2. Číslo produktu 096-01-01/1009 (Barevné provedení čokoládová vaflovina)

Cena 410 Kč s DPH 
(při objednání nad 30 ks poskytujeme 
množstevní slevu)

1 2 3

SaharaBílá Bronze Sierra Tajga Hnědá Šedá Černá

Barevnice Kraft Texu

Kraft-Tex je vyráběn z odpadového dřeva v Evropě. Má certifikát OEKO-TEX® Standard 100 a certifikát FSC. Je akreditován jak 
Forestry Stewardship Council (FSC® C139589 a C133304) a Oeko-Tex. Materiál je tedy odpovědně získáván a vyráběn, je také 
uznáván jako materiál šetrný ke zvířatům a životaschopná alternativa k mnoha koženým výrobkům. 


