


 

 

 
 

 
 
 

Nejen zdravotnický brand, ale taky sen dvou holek vnést do českého  

zdravotnictví trochu kreativity. 

 

Jsme česká značka nabízející široký sortiment zaměřený především na textilní zboží pro 

zdravotníky. Naši práci naleznete na našem webu www.jksuitup.cz a také našich sociálních sítích 

pod názvem JK Suit up! 

 

Jmenujeme se Jana a Klára, jsme nejlepší kamarádky z gymplu, které našly zalíbení ve 

stejném oboru a v létě 2017 dostaly nápad udělat české zdravotnictví trochu hezčí. Jana 

absolventka ergoterapie na FZS UJEP a zdravotnického záchranářství na VOŠ v Ústí nad Labem, 

momentálně působí na Klinice anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny v Masarykově 

nemocnici v Ústí nad Labem. Klára, absolventka ergoterapie na 1. LF UK a speciální pedagogiky 

na PF UJEP, nyní pracuje na akutních rehabilitačních lůžkách v téže nemocnici a dokončuje  

NMgr. studium ergoterapie se specializací pro dospělé.  

 

Po měsících plánování, počítání, navrhování, hledání a realizací jsme 1. února 2018 

spustily prodej našich prvních produktů na facebookové stránce, a o čtyři měsíce později,  

v červnu 2018, vytvořily zbrusu novou platformu, e-shop jak se sluší a patří. Od té doby stále 

rozšiřujeme náš sortiment napříč všemi zdravotnickými profesemi. 

 

 Díky vzrůstajícímu zájmu o zakázkovou výrobu nyní držíte v rukou tento katalog, který 

jsme vytvořily pro zpřehlednění a zjednodušení celého procesu. Na následujících stranách 

naleznete nabídku našich produktů, které Vám můžeme zhotovit ve větším množství na míru, 

přesně podle Vašich požadavků a přání. Můžete tak dát větší šmrnc celému vašemu oddělení, 

ambulanci či studentské skupině, a tak nám pomoci vnést do našeho zdravotnictví trochu 

kreativity :)  

 

 Se zakázkovou výrobou máme několikaleté zkušenosti, a to například pro pracovníky 

rehabilitace a dětské kliniky Masarykovy nemocnice, zdravotnického zařízení Moji lékaři v Ústí 

nad Labem, dále také pro studenty Fakulty zdravotnických studií UJEP, SZŠ a VOŠ v Ústí nad 

Labem a Brně či například 1. lékařské fakulty UK v Praze… 

 

Děkujeme, že nás podporujete na cestě za naším snem, sledovat ji můžete také na našem 

Facebooku a Instagramu nebo pod hashtagem #jksuitup, #nejenzdravotnickýbrand a 

#zatrochukreativity 

 

Za JK Suit up! Jana a Klára     

 

http://www.jksuitup.cz/
https://www.fb.com/jk.suitup
https://www.instagram.com/jk.suitup


































 

 

 

 

• design 

o konkrétní design si můžete vybrat ze široké nabídky našeho e-shopu 

www.jksuitup.cz nebo si vytvořit kompletně vlastní 

o oslovit nás můžete s jakýmkoliv vlastním konkrétním návrhem/logem či pouhou 

představou – ve spolupráci s naším grafikem docílíme perfektního výsledku 

o design lze umístit jak na přední stranu trička/vesty/mikiny, tak na záda textilu 

o u triček lze také menší nápisy či loga umístit na rukávy  

o potisk triček a polokošil je realizován formou kvalitního sítotisku 

o fleecové vesty a mikiny jsou opatřeny výšivkami (běžný potisk není možný) 

▪ v případě zájmu je možné výšivky umístit také na trička a polokošile 

 

• výchozí cenová kalkulace 

o níže uvedené ceny jsou platné:  

▪ pro potisk triček a polokošil jakékoliv barvy 

▪ jakýkoliv design vč. textů  

▪ maximálně dvoubarevný potisk 

▪ přední nebo zadní umístění designu (bez tisku na rukáv) 

▪ velikost potisku max. 30x40cm 

 

  

o + bonusová sleva 5% při výběru některého z našich již zavedených designů 

o pro designy nesplňující výše uvedené Vám rádi vytvoříme individuální cenovou 

nabídku 

o stejně tak kalkulaci výroby vest či mikin Vám vytvoříme zcela na míru dle Vašich 

požadavků 

 

• velikosti 

o u všech produktů jsou v katalogu uvedeny velikostní tabulky 

o prosíme o důkladný výběr konkrétních velikostí textilu 

o jelikož se jedná o zakázkovou individuální výrobu, není možné po vyhotovení 

textil vyměnit za jinou velikost 

 

 

 

 

 < 10 ks 10-19 ks 20-49 ks 50-99 ks > 100 ks 

běžná cena 499,- Kč – 15% – 20% – 30% – 35% 

zvýhodněná cena – 424,- Kč 399,- Kč 349,- Kč 324,- Kč 

http://www.jksuitup.cz/


 

 

 
 

• doplňkové produkty 

o mimo textilu z předchozích stran katalogu nabízíme také individuální výrobu 

kvalitních látkových tašek a batohů, připínacích placek, plakátů či plechových 

hrnků – náhled naleznete na následující straně 

o cenovou nabídky na tyto produkty Vám vytvoříme individuálně na základě Vaší 

poptávky 

o jsme také oficiálním prodejcem časopisu Umění fyzioterapie – lze u nás 

objednat veškerá momentálně dostupná čísla  

 

• platba 

o po finálním doladění a oboustranném odsouhlasení Vaší zakázky bude vytvořena 

závazná objednávka spolu s fakturou, kterou je potřeba uhradit ve splatném 

termínu (běžně 7 dní) na náš bankovní účet 

 

• termín vyhotovení 

o doba realizace Vaší objednávky je individuální 

o nicméně běžná doba výroby je 2-4 týdny od uhrazení objednávky 

 

• doprava 

o doprava zakázky je zcela ZDARMA 

o možnosti doručení 

▪ kurýr PPL – na vybranou adresu 

▪ osobní doručení – po Ústí nad Labem v termínu dle vzájemné dohody 

 

• Vaše poptávka 

o poptávky prosím odesílejte výhradně na náš e-mail jk.suitup@gmail.com  

o uveďte prosím následující: 

▪ produkty – trička, polokošile, vesty, mikiny, jiné doplňkové produkty 

▪ vybrané barvy textilu 

▪ design – z našeho e-shopu, vlastní grafika, text,… 

▪ umístění designu, přibližná velikost a barevnost 

▪ orientační odhad počtu kusů x konkrétní skladbu střihů, velikostí a počtů 

▪ kontakt na osobu, se kterou můžeme řešit detaily objednávky 

o na základě zaslané poptávky Vás budeme neprodleně informovat s dalším 

postupem 
 

Neváhejte se nám ozvat s vaším návrhem, jsme otevření jakýmkoliv nápadům a uděláme 

maximum k vaší plné spokojenosti :) 

 

Za JK Suit up! Jana a Klára     

 

mailto:jk.suitup@gmail.com





