
Společnost FRESHBOX s.r.o. denně připravuje 
jídla z lokálních surovin a doručuje je do firem 
a domácností v oblasti Brna. 

Pod značkou Freshbox se prezentujeme od roku 2017, ale historie 
společnosti sahá až do roku 2008, kdy pod názvem Fresh-line 
připravovala kromě obědového menu i celodenní programy krabičkové 
diety. Aktuálně jsme schopní vyrobit a distribuovat až 3500 jídel denně. 

Majetkový podíl Vendeavour a.s. na společnosti je 100 % 
a členem skupiny je od dubna 2022.

Kontaktní údaje Jednatel
Mgr. Michal Obadal
+420 605 554 557
michal.obadal@freshbox.cz

FRESHBOX s.r.o.
Jarní 50
614 00 Brno

www.freshbox.cz

Orientace na kvalitní produkt a efektivní výrobní 
proces z nás učinila známý pojem na brněnském 
trhu s hotovými jídly zejména díky referencím  
a doporučení našich zákazníků. Námi připravené 
obědy si získaly oblibu díky své chuti, kvalitě 
surovin a způsobu přípravy.  Nepracujeme 
s polotovary, umělými dochucovadly, nesmažíme, 
nezahušťujeme moukou. Připravujeme i jídla bez 
lepková či vegetariánská a upřednostňujeme 
lokální české dodavatele kvalitních prvo-surovin. 
Výsledkem jsou chutné, lehké a zdravé obědy. 

Co děláme

Jednatel
Mgr. Silvie Obadalová
+420 733 327 528
obadalova@freshbox.cz



Společnost v číslech

spuštění nové provozovny v Brně – Maloměřicích

Vstup nového vlastníka – Vendeavour a.s.

vznik společnosti FRESHBOX s.r.o. 

rozšíření technologického vybavení, touto dobou vyrábíme již více jak 3 000 jídel denně 

spolupráce s brněnským fitcentrem Big One 
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Důraz klademe na efektivitu výrobního procesu, šetrné hospodaření se surovinami a jejich kvalitu, 
což se vše odráží na kvalitě výsledného produktu i jeho ceně. Průběžně modernizujeme výrobní 
provoz a investujeme do nejmodernějších gastro zařízení. Obědová menu rozvážíme v oblasti 
Brna vlastními vozidly každý všední den v dopoledních hodinách. Našimi odběrateli jsou zejména 
pracovníci kanceláří malých a středních firem a administrativní budovy úřadů.

založení firmy Fresh-line, nabídka celodenního menu s pěti jídly byla na trhu unikátní 
a rozdělena do několika stravovacích programů
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V letech 2020 a 2021 zbrzdila růst společnosti pandemie C19. Díky šetrnému hospodaření 
a soustředění na efektivitu výrobního procesu se nám v této krizi podařilo nejen udržet si 
naše zákazníky, ale i navzdory situaci dosáhnou meziročního růstu obratu 11 %.

Částky jsou uvedeny v tis. CZK.


