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Firma Lika vyrábí již 10 let pro české obce produkty 

s vysokou kvalitou materiálu, řemeslného provedení 

a jedinečného vzhledu. V našem sortimentu nalez-

nete venkovní dřevěný mobiliář (zastávky, úřední des-

ky), interiérové vybavení obcí a spolků - znaky, plenty, 

vlajky, medaile. Provádíme renovaci a výrobu insignií, 

praporů, žerdí až po povinné vybavení obecních úřa-

dů, tedy označení budov s velkým státním znakem 

a typem instituce. Zajišťujeme také tisky pohlednic 

a publikací – není pro nás například problém vyro-

bit ručně vázanou koženou kroniku s obecním nebo 

jiným znakem.

Své služby poskytujeme zejména obcím, spolkům 

a dalším organizacím. Před výrobou každého kusu je 

vyhotoven návrh, který s námi může zákazník vytvo-

řit, měnit ho a celkově se podílet na finálním výsled-

ku. Kompletní dodávka a servis je samozřejmostí.

Lika – obce s.r.o.

Dolní 570, Kamenný Újezd, 37381

e-mail: lika-obce@seznam.cz

Tel: + 420 721 163 772, + 420 722 938 975

Lika – kvalita,  
řemeslné provedení  
i jedinečný vzhled

Zakázková výroba je pro nás samozřejmostí, kterou 

během 10-ti let pořád zdokonalujeme.

Pro firmu je velmi důležitá férová spolupráce 

a spokojenost zákazníka. Naše mise je prohlubovat 

kvalitu, servis a osobní komunikaci šitou na míru obcím 

a spolkům.

Veškeré produkty a služby naleznete na webových 

stránkách www.lika-obce.cz.

Co pro Vás můžeme udělat?

• Vyrobit v té nejlepší kvalitě i úplný experiment.

•  Zajet za Vámi, poradit Vám, být Vám na blízku, když 

potřebujete.

•  Dodat i fotodokumentaci z našich akcí či dalších výrobků, 

které nenajdete ani na našich webových stránkách.

•  Vytvořit návrhy obecních symbolů (znaku a vlajky) v souladu 

s heraldickými a vexilologickými pravidly, včetně veškeré 

administrativy.

• Ke každému produktu poradit další možné příslušenství.

•  Pečovat o námi dodané výrobky, např. vyšívané vlajky, 

a v pravidelných intervalech je odborně ošetřit.

•  Doporučit - druh, provedení, materiál a finální umístění 

výrobku dle Vašich požadavků.


