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Tým ASSI Design se vybudoval z lásky k designu a přírodě v srdci České republiky a to přímo na Vyso-

čině. První dosažená meta byla taková, že jsem si chtěli organizovat čas a psát poznámky. Proto jsme 
navrhli a realizovali první dřevěný diář. Smyslem byl udělat designově zajímavý a na naše poměry 
unikátní spojení přírody, motivace a ochrany přírody. Proto listy v diáři jsou z recyklovaného papíru, který 
chrání pevné, dřevěné desky s originálním motivem. Tuto myšlenku vštěpujemet i do dalších naších 

výrobků, kdy pro nás vždy bude prioritní příroda. 

Čím se pyšní český národ, tak to jsou určitě šikovné ruce. Nadarmo se neřiká "šikovné české ručičky", 
které máme kolem sebe. Ani o tom kolikrát nevíme. Proto naše výroba je primárně určená na ruční 
zpracování. Jedinou strojní technologii, kterou využíváme je laser, který gravíruje a řeže do materiálu. 

Bez něj by jsme nemohli dělat užasné věci, které vyrábíme na míru. 

Dbáme na detail, originalitu a autentičnost. Není pro nás prioritní vyrábět masivum stejného zboží. 
Raději navážeme pozitivní kamarádskou spolupráci, kdy se každý zákazník stane na okamžik členem 
našeho týmu. Je to o respektu, který projevujeme k druhým a jsme vděční za každý nový "recept" pro 

tvorbu. 

Žijeme v době, kdy je všeho hodně a nemužeme se rozhodnout. Máme představu, ale vždy nás masi-
vum utlačí a my změkneme. Značka ASSI Design je vedená především tak, aby jste žili svůj vlastní styl. 
Proto jednáme individuálně a ptáme se. Pro každého není všechno. Raději se zastavíme a promyslíme 

všechny detaily, protože to je to pravé koření které my dodáváme.
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Reklamní agentura JS Production
www.jsproduction.cz

Umění týmu JS Production je rozsáhlé a nabízí tu nejvyšší kvalitu, kterou může garanto-

vat ve svých projektech. Rozsáhlé reklamní kampaně dokážeme kompletně pokrýt svým 
portfoliem. Postaráme se kompletně o grafiku, reklamu a tisk.

kreativní GRAFICKÉ NÁVRHY
REKLAMA, co má smysl

TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK na míru
laserové GRAVÍROVÁNÍ, ŘEZÁNÍ

...



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
dřevěné předměty

Pište na info@jsproduction.cz nebo volejte na +420 777 142 351.

Jsme tu pro Vás a rádi poradíme.

Jedinečný originál
Jsme tělem a dauší designeři a grafici. To co nás pohání kupředu je kreativita. I Vy si můžete dopřát tuto 
jedinečnou službu, která nám vhání krev do žil. Těší nás, když vytvoříme výrobek, ve kterém je zarytý 

příběh.  

Vyberte si celkový styl
Možnosti jsou nekonečné a vše závisí na fantazii. Proto si pro svůj budoucí výrobek můžete vybrat z 

příležitostí, které máme. Různé barevné kombinace, kůže, látka a mnoho dalšího. 

Přesně pro Vás
Máte styl a bojíte se, že by to neladilo k sobě? Nebo se bojíte vykročit z davu a ukázat se v pravém 
světle? Náš tým se o Vás postará s největší péči. Navrhne vhodně řešení, vše sladí k dokonalosti a to vše 

s pečetí ASSI Design.

Mějte originalitu pro sebe nebo pro své blízké  
Vlastní design, přání, věnování nebo monogram je vyšperkování k obdivu. Přestavte si, že dostanete 

dárek, který je jediný na světě. Co to s Vámi udělá?  

Makáme na rychlém dodání  
Dáváme si na čase s vývojem a dočesání celkového vzhledu. Proto do potvrzení finální podoby, zapla-

cení zálohy, přichystání všeho potřebného, jsme schopni hotový výrobek dodat do 14ti dnů. Také záleží 
na rozsahu, počtu kusu apod.



MINIPENEŽENKA
MINIMALSMUS A ORIGINALITA

Dva základní pojmy, které vystihují mini peneženku z naší dílny.

Dvě dřevěné desky s úžasným motivem seskupené silnou gumou. 
Peněženka najde využití pro vizitky, karty, bankovky nebo vše dohromady.

Rozměr: 95x58 mm nebo dle přání   Materiál: březová překližka, guma  
Využití: vizitkář, slevové karty, platební karty, bankovky,...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Barevná gumička.
Barvu přizpůsobíme dle přání.

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru.

Laserové gravírování.
Vygravírujeme prakticky cokoli.

Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



DIÁŘ / POZNÁMKOVÝ BLOK
TUŽKA, RUKA A PROSTOR.

Nekontrolovatelný pohyb, který ve finále udělá zajímavý obrazec.

Každodenní pomocník, který pomůže zvládat organizaci celého dne.
Vkusný design ve dřevěné vazbě dodá výjimečnost, protože může být jediný na světě.

Rozměr: A4, A5, A6 nebo dle přání   Materiál: březová překližka, kovová kroužková vazba  
Využití: organizace času, poznámky, kresby,...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Kroužková vazba.
Barvu můžeme přizpůsobit dle přání.

Možnost velikosti.
Formát A4, A5 nebo A6.

Případně dle přání.

Laserové gravírování.
Vygravírujeme prakticky cokoli.

Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.

Náhled
vnitřku
diáře



MOTÝLEK
ORIGINÁLNÍ MODNÍ DOPLNĚK

Pro ty, kteří svůj styl myslí opravdu vážně.

Každý, kdo chodí po ulici, tak prodává svůj styl. Ať je to záměrné nebo náhodné.
Autentičnost je vlastnost být sám sebou. Nejít tam, kam ostatní a  mít vlastní pohled na věc.

Rozměr: cca 125 x 52 mm nebo dle přání   Materiál: březová překližka, látka, guma se zapínáním  
Využití: společenské události, firemní akce, svatby, ...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Barevná látka.
Barvu přizpůsobíme dle přání.
Můžeme využít i jiný materiál.

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru.

Laserové gravírování.
Vygravírujeme prakticky cokoli.

Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



BROŽ /ODZNÁČEK
STYLOVÁ PREZENTACE

Mějte vždy u sebe malý, ale o to větší šperk.

Design sám o sobě řekne víc, než se na první pohled může zdát.
Stylová brož / odznáček je ta pravá volba.

Rozměr: cca 30x30 mm nebo dle přání   Materiál: březová překližka, kovové zapínaní 
Využití: společenské události, firemní akce, svatby, ...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Kovové zapínaní.
Můstkový špendlík nebo
odznakový připínáček.

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru. Laserové gravírování.

Vygravírujeme prakticky cokoli.
Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



MANŽETOVÉ KNOFLÍČKY
NEDÍLNÁ SOUČÁST GENTLEMANA

Dokonalá a úhledná metoda, jak být vždy tím největším elegánem.

Není divu, že spojení dřeva a designu zaujme hned na první pohled.
 Manžetové knoflíčky patří k obleku stejně jako košile.

Rozměr: cca 18x18 mm nebo dle přání   Materiál: březová překližka, kovové zapínaní 
Využití: společenské události, firemní akce, svatby, ...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Kovové zapínaní.
Otočná zapínací mechanika

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru.

Laserové gravírování.
Vygravírujeme prakticky cokoli.

Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



PŘÍVĚŠEK
KRÁSNÝ DOPLNĚK NA KLÍČE

Můžeš mít kus přírody stále u sebe.

Ideální dárek s unikátním designem dle Vašeho přání.
 Může sloužit jako klíčenka a nebo jako přívěšek na oblíbenou tašku.

Rozměr: dle přání   Materiál: březová překližka, kovový kroužek
Využití: společenské události, firemní akce, svatby, ...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Kovový kroužek.
K připevnění na klíče apod..

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru.

Laserové gravírování.
Vygravírujeme prakticky cokoli.

Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



KRABIČKA
DÁRKOVÉ, PRODUKTOVÉ, PRÉMIOVÉ KRABICE

Nejrůznější tvary a velikosti s gravírováním na míru.

Poutavý a zajímavý dřevěný obal, který umí zaujmout.
Rozměr: dle přání   Materiál: březová překližka

Využití: balení exkluzivních výrobků, obal na dárek, ...

Design dle Vašeho přání.
Rádi Vám vytvoříme návrh,

nebo nám zašlete svůj vlastní.

Zavíraní víka
Různé možnosti zavíraní.

Jakýkoli tvar / rozměr.
Chcete jiný tvar či rozměr?
Přizpůsobíme vše na míru.Laserové gravírování.

Vygravírujeme prakticky cokoli.
Motivy, jména, loga, texty či piktogramy.



VÝROBA NA ZAKÁZKU
JEDINEČNÝ ORIGINÁL

Vytvoříme výrobky, ve kterých je zarytý příběh.
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