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BYLINCA, s.r.o. je rodinná firma, která od roku 2017 na jižní Moravě vyrábí sypané bylinkové čaje. 

Nabízíme také BIO koření a výběrovou kávu.

Naše produkty neobsahují aromata, ani žádné další přidané látky. Chuť, vůni a vzhled tvoří sama příroda. 

Bylinky pečlivě vybíráme a dohlížíme na jejich kvalitu. 

Jsme jedním z mála výrobců v České republice, u kterého můžete v sypaných směsích vidět celé, velké kousky 

bylinek, ale zároveň je jejich velikost uzpůsobena snadnému a účinnému louhování. V nabídce najdete jak 

vyladěné směsi pro běžné denní pití, tak směsi připravené pro konkrétní účel.

Odlehčujeme také přírodě. Ekologické obaly jsou součástí každého produktu – jedná se o papír, biodegradabilní 

folie či znovupoužitelné plechovky. 

O nás

Míša
Zakladatelka a spolumajitelka BYLINCA, s.r.o.



Bylinkové směsi v sáčku jsou 
naším hlavním produktem. 
Rozděleny jsou do 3 kategorií - 
květy (růžová), listy (světle 
zelená), listy s květy 
(modrozelená).

Čaje jsou zabaleny do 
papírových sáčků, které mají 
uvnitř EKO folii. Ta je vyrobena 
z obnovitelných zdrojů 
(kukuřičný škrob) a je tedy 
snadno biodegradabilní. Sáčky 
jsou přelepeny papírovou 
etiketou. Ozdobou a zároveň 
skvělým funkčním prvkem je 
kolíček, díky kterému je možné 
sáček kdykoli znovu uzavřít. 

V plechovkách pro Vás máme 

vybrané bylinkové směsi + 

několik sezónních směsí

 a koření na svařené víno.

 

Plechovky se dají opětovně 

použít pro uchování dalších 

čajových směsí. Jednotlivé 

čajové kolekce jsou rozlišeny 

barevným proužkem na 

etiketě. 

Dárkové plechovky

v sáčkuČaje 
Ikonický sáček 
s kolíčkem



Směsi bylinek, které mohou být 
prospěšné našemu tělu

Vyladěné směsi a názvy Vám řeknou, kdy je 

nejlepší daný čaj pít. Vyberte si směs podle 

aktuálního období nebo potřeb Vašeho těla. 

Dopřejte si směs s příznivým účinkem na 

relaxaci nebo bylinky, které podporují 

normální funkci Vašeho trávení.

Bylinky balíme ručně do průhledných 

biodegradabilních fóliových sáčků z rostlinné 

celulózy. Skvěle udrží aroma a na první 

pohled můžete vidět barvu i kvalitu bylin, 

které používáme. 

Bylinkárna

Jednodruhové

Pro ty, kteří si rádi namíchají 
směs podle vlastní chuti

Toužíte po jedinečné chuti samostatných 

bylinek či jednoduše chcete jen konkrétní 

surovinu? Rádi si mícháte své vlastní čajové 

směsi? V tom případě pro Vás máme širokou 

nabídku jednodruhových bylinek a plodů.

 

Využití najdou nejen pro přípravu čajů a 

odvarů, ale například i při přípravě různých 

pokrmů a k ozdobě dezertů. Bylinky jsou 

ponechány, tak jak je stvořila příroda, bez 

aromat a umělých látek.



Zrnková káva 100% arabica z 
lokální pražírny

Ve spolupráci s lokální pražírnou Fabrica

de Café pro Vás máme výběrovou

zrnkovou kávu. Jedná se o 100% Arabica

kávy, které se vyznačují nižším stupněm

pražení a jemnou chutí. Díky tomu mají

nízkou hořkost a příjemnou chuť, která se

u jednotlivých druhů liší. 

 

Aktuálně máme v nabídce čtyři druhy káv

pražené pro přípravu espressa - Peru,

Honduras, Brazil a speciál Bylinca Blend.

Na etiketě najdete jednotlivé chuťové

profily každého druhu kávy.

Oblíbené druhy koření v 
BIO kvalitě

Vybrané druhy koření v BIO kvalitě, 

které najdou uplatnění snad v 

každé kuchyni, případně na letním 

grilování. Majoránka, česnek, 

sladká i uzená paprika, rozmarýn 

a další jednodruhové koření. 

Vybírat můžete také z originálních 

směsí - Zlaté mléko (kurkuma, 

skořice, pepř), Pampeliškové 

mléko, Řepové mléko, Barbecue 

koření, Grilovací koření a další.

Koření BIO

Výběrová káva



Oblíbené druhy pravých
čajů v BIO kvalitě

Větší část čajů z naší nabídky -

Gunpowder, EarlGrey, Rooibos,

Assam a další - je všem nejspíše

dobře známá. Čím se však výrazně

odlišují, je jejich chuť a vůně. 

Právě kvalita těchto BIO čajů 

nás okouzlila natolik, že jsme 

se rozhodli rozšířit naši nabídku 

o vybrané druhy pravých čajů.

Čaje balíme do doypacků, které

jsou recyklovatelné.

Pravé čaje BIO

Cold & Hot 

Unikátní kombinace 
pravých čajů BIO

 s bylinkami

Pravé čaje tvoří vždy základ chuti, 

kterou doplňují vybrané druhy 

bylinek.

 

Jak už z názvu vyplývá, směsi je 

možné připravit hned několika 

způsoby. Můžete zkusit klasickou 

horkou verzi čaje (hot brew), 

ledový čaj (ice tea) nebo studenou 

přípravu čaje (cold brew). Vyladěná 

chuť je samozřejmostí u všech 

variant přípravy.

 



Voňavé ovoce

Nově jsme do naší nabídky zařadili

také ovocné sypané čaje. Obsahují

velké šťavnaté kousky ovoce 

a plodů, díky nimž mají

nezaměnitelnou chuť a aroma.

Máme pro Vás 11 netradičních

čajových kombinací + sezónní

příchutě. Čaje nejen skvěle chutnají

a voní, ale také lákavě vypadají.

Ovocné směsi balíme ručně do

průhledných biodegradabilních

fóliových sáčků z rostlinné celulózy 

a následně do papírové krabičky.

Ovocné směsi
Originální dárek

Sezónní dárkové boxy, které se dají 

použít pro různé příležitosti. 

 

Ke Dni matek pro Nejlepší maminku.

 

Z lásky pro milovanou osobu.

 

Na konec školního roku poděkování 

Paní učitelce.

 

Báječné ženě pro každý den.

 

Dárkové boxy



Prodejny potravin bez obalu, kavárny a gastro provozy

Rádi podporujeme bezobalový prodej potravin. Všechny naše bylinky 

a směsi je proto možné nakoupit také v "bezobalové" variantě. 

Při balení většího množství čaje nebo koření používáme klasické 

papírové sáčky nebo třívrstvé biodegradabilní doypacky, které jsou 

vyrobeny z přírodních polymerů a rozloží se i v domácím kompostéru.

Pro zajímavost: Jedna porce sypané bylinkové směsi vychází 

v průměru pouze okolo 2 Kč, tedy cenově podobné klasickým

porcovaným čajům, které dostanete takřka všude. Tak proč 

se neodlišit a nezaujmout pestrobarevnými bylinkami?

Dle druhu produktu jsou gastro balení ve 200g a 500g obalech.

"Bezobalové" balení



Vlastní etiketu můžete mít od 100 kusů/druh. Vybírat můžete jak 

z vánočních produktů, tak z naší stálé nabídky, kterou najdete na 

www.bylinca.cz/eshop

Dodání je možné do 14 dnů od finálního schválení etikety

Můžete využít svého vlastního grafika (dodáme podklady), 

případně využít naší grafičku (750,-/h), nebo je v ceně 

jednorázová úprava naší etikety (přidání loga/barva vaší 

společnosti/jméno)

Nabízíme různé varianty obalů, dle vašeho přání. Doporučujeme 

biodegradabilní fólii, plechovku, kombinace folie + krabičky 

Váš vlastní design etikety

Pokud budete mít další dotazy, neváhejte se nám ozvat. Vše s Vámi rádi probereme.

http://www.bylinca.cz/eshop
https://www.bylinca.cz/bylinkarna/
https://www.bylinca.cz/bylinne-caje-plechovky/
https://www.bylinca.cz/ovocne-caje/


Markéta Hořínková
+420 603 958 052
marketa@bylinca.cz

Vyřizuje:
Nové spolupráce
Marketing a reklama
Správa e-shopu
Sklad

BYLINCA, s.r.o., Lidická 3574/3, 690 02 Břeclav, IČ: 06266495, DIČ: CZ06266495, www.bylinca.cz

Kontakty

Michaela Zapletalová
+420 606 943 153
info@bylinca.cz

Vyřizuje:
VO a MO objednávky
Fakturace a platby
Nákup surovin a 
materiálů
Péče o stávající zákazníky
Výroba a kvalita

Míša Markét


