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Firma BROUK s.r.o. vznikla jako obchodní společnost v roce 1992
a již dvacet let se zabýváme především obchodem a výrobou v oblasti osobních 
ochranných pracovních prostředků, kdy 20 % činnosti 
představuje zakázková výroba pracovních oděvů.
Tyto zakázky na míru šijeme ve dvou chráněných dílnách v Ústí nad Labem a 
v Litoměřicích. Podstatnou částí naší činnosti je obchod, a to nejen v oblasti 
osobních ochranných pracovních prostředků, ale i v jiných komoditách,
které tvoří nedílnou součást kompletních dodávek pro výrobu jak do středních a 
velkých firem, tak i drobným živnostníkům. 

Firma BROUK s.r.o. zaměstnává osoby částečně invalidní nebo se změněnou 
pracovní schopností. Jejich poměr k osobám bez zdravotního omezení splňuje 
kritéria "chráněné dílny" dle § 24, odst. 3, písm. b zákona číslo 1/91 Sb.
oprávněna poskytovat "náhradní plnění". 
Výkonové parametry firmy jsou přizpůsobeny osobám pracujícím
na jednotlivých pracovištích. 

Představení firmy
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Hlavní náplň firmy
Zakázková výroba 

• certifikované výstražné oděvy s vysokou viditelností dle ČSN EN 340 a 471 
• pracovní oděvy v různých barevných kombinacích a profesních úpravách 
• nadměrné a nestandardní velikosti oděvů 
• šití, montáž a balení různých technických výrobků 
• kompletace, značení a opravy pracovních oděvů 

Prodej osobních ochranných pracovních prostředků 
• celý sortiment pracovních oděvů včetně profesních a speciálních 
• celý sortiment pracovní obuvi včetně nadměrných velikostí 
• celý sortiment rukavic, rukávníků, kamaší a kožených zástěr 
• prostředky na ochranu sluchu, zraku a dýchacího ústrojí 

Výhody pro naše zákazníky 
• Akce a benefity pro stálé zákazníky 
• Poskytujeme „náhradní plnění“ 
• Kompletní dodávky zboží na přání zákazníka 
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Osobní ochranné pracovní prostředky
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Ochranné pracovní oděvy
Zakázkové šití na přání zákazníka

Profesní oděv
Rukavice 

Obuv
Ochranné prostředky

Outdoorové oděvy
Výšivky

Úklidová a bytová drogerie
Spotřební kosmetika

Papírový program 
Kancelářské potřeby 

Nářadí



Kancelářské potřeby • kancelářský papír, psací potřeby, kalkulačky, datové disky, tonery do tiskáren a kopírovacích strojů

Drogistické potřeby a
autokosmetika

• osobní hygiena zaměstnanců
• úklidová drogerie, profesionální drogerie, desinfekce
• provozní kapaliny do automobilů a vysokozdvižných vozíků (nemrznoucí směsi, brzdové kapaliny,     
kapaliny do ostřikovačů), auto šampóny do mycích zařízení pro automobily

Průmyslové chemikálie
• odmašťovací prostředky pro průmyslové odmašťování
• ředidla, petrolej, xylen, perchlor, technický benzin, technický líh
• herbicidy (pro hubení plevele)

Papírový a hygienický program

Nátěrové hmoty • nátěrové hmoty pro průmysl
• nátěrové hmoty pro stavebnictví

Vázací prostředky • jeřábové zdvihací pásy, lana a řetězy
• lana a šňůry (konopná, polypropylénová, polyamidová, gumolana), textilní smyčky 

Řemeny, řemenice, pohonné řetězy

Hadice • technické hadice na plyny, oleje, vodu, tlakové hadice, technické hadice se závitovou koncovkou
• technické hadice nestandardní, hadicové spony a spojky

Kartáčnické výrobky • kartáčnické výrobky pro úklid (košťata, metle, smetáky)
• kartáčnické výrobky pro malíře a natěrače (štětky, štětce)

Nářadí

• úklidové nářadí pro běžný úklid (úklidové vozíky, lopatky, smetáčky, odpadní pytle)
• drobné ruční nářadí (kladiva, palice, krumpáče, pilky, lopaty, vodováhy, špachtle,
svinovací metry, pásma, soustružnické nože, stavební kolečka)

• zámečnické nářadí (hasáky, kleště,…)
• obráběcí nástroje (pilové listy, vrtáky, obráběcí nože, řezné kotouče)

Potřeby pro svářeče • svařovací elektrody, držáky elektrod,  svařovací kukly a skla
• trubičkový cín a pájecí prostředky,  kalafuna

Zaměření na komodity



Potřeby pro elektrikáře • žárovky, zářivky, kabely, svorky, spínače, monočlánky, kapesní baterie

Potřeby pro instalatéry • spojovací a instalatérský materiál, fitinky, uzávěrové ventily a kohouty

Drobné elektrické 
přístroje

• domácí spotřebiče (mikrovlnné trouby, lednice, rychlovarné konvice, vařiče)
• drobné elektrikářské nářadí (vrtačky, brusky, pily)

Prostředky 
ekologického programu

• sorbenty, lapače olejů, záchytné rohože
• speciální nádoby a pytle na odpad

Výstražné a bezpečnostní tabulky, folie

Průmyslové značkovače, popisovače na kov a speciální materiály, křídy

Polotovary z plastů a 
pryže

• plexisklo, lexan
• teflon, novodur, etalon, těsnící teflonové pásky
• polotovary z ploché pryže, vrstvené desky
• dielektrický koberec

Tkaniny, textilie, plsti • čistící textil (savé hadry), čistící bavlna – niťovina („pucvol“)
• zakrývací plachty textilní a kašírované, geotextilie, jutovina, plsti

Ucpávky a izolanty • vysokotlaké těsnící desky a ucpávky, izolanty (textit, sklotextit, textgumoid)

Obalové materiály • fixační folie (ruční a strojní), bublinkové folie, balící kartony, vlnité lepenky, pytle
• balící a kobercové pásky, speciální balící technika na kovové předměty

Brusné a řezné 
materiály • brusná rouna, brusná plátna, brusné a řezné kotouče

Stavební kování • zámky, visací zámky, kliky, panty

Ruční nízkozdvižné vozíky

Ostatní • pletiva plotová a speciální, řezné nástroje a hutní materiály
• lékárničky a jejich vybavení

Zaměření na komodity



• Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. 
• Reader&Falge
• Agrona, a. s.
• Severotisk s. r. o.
• Basalt, s. r. o.

ODĚVY, RUKAVICE, OBUV, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ, NÁŘADÍ, DROGERIE, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

Reference



ODĚVY, RUKAVICE, OBUV, OCHRANNÉ PROSTŘEDKY, ZAKÁZKOVÉ ŠITÍ, NÁŘADÍ, DROGERIE, KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY

DAEN INTERNATIONAL spol. s.r.o.
Náměstí Republiky 2/3

30100 Plzeň

Tel.: 377 227 513
E-mail: DAEN@DAEN.CZ

Na Vašich cestách Vás doprovázíme již 18 let a pevně věříme, že i naší maličkostí 
přispíváme k tomu, abyste občas měli možnost vyměnit Váš všední život za ten 
zážitkový, plný pohody, relaxu nebo adrenalinu a dobrodružství, zkrátka za čas,
který prostřednictvím nás strávíte ve své vysněné destinaci, kdekoli v cizině, nebo 
třeba v některých krásných koutech naší republiky.

Díky spojení CK DAEN International s CA PROSPERITA Travel, která jako jediná v 
České republice poskytuje pro firmy náhradní plnění, je možné pro Vás zajistit firemní 
meetingy, víkendová setkání, semináře, tiskové konference, vánoční večírky, 
společenské akce, sportovní turnaje, outdoorové aktivity, motivační programy a 
mnoho dalších. Na všechny tyto služby včetně nákupů u naší dceřiné společnosti 
BROUK s.r.o., můžete uplatnit náhradní plnění. Tuto možnost každoročně využívá 
celá řada společností, které u CK kupily rekreační pobyty pro své zaměstnance, nebo 
osobní ochranné pomůcky a oděvy u společnosti BROUK s.r.o. a na hodnotu těchto 
produktů si uplatnily náhradní plnění.

Partner společnosti:   CK DAEN


