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Vážené kolegyně, vážení kolegové
přinášíme Vám newsletter dodavatelů plných
členských výhod. V případě Vašeho zájmu se
na nás neváhejte obrátit, zprostředkujeme
Vám přímé kontakty na naše garantované
dodavatele. Newsletter naleznete na našich
webových stránkách www.ahrcr.cz na tomto odkaze:
http://www.ahrcr.cz/novinky/zpravodaj/
Současně si vás dovolujeme pozvat na náš golfový turnaj.
Tradiční Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR se letos koná
8.9.2016 v Golf & Spa Resortu Cihelny v Karlových Varech.
Užijte si toto lázeňské město s golfem, potkejte přátele a
kolegy z oboru a využijte příležitost navázat nové kontakty!
A navíc, výherce se může celý rok pyšnit doma či v kanceláři
putovním pohárem z turnaje!
Přihlášku na turnaj naleznete zde: http://akce.ahrcr.cz/
bidvest-hotelier-golf-cup-ahr-cr/
Klára Stárek Zachariášová
Generální sekretář AHR ČR
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Představujeme nový projekt

Certifikované
restaurace
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Více informací naleznete na:

www.dobra-zverina.cz
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J. J. DARBOVEN s.r.o.

PLATEANUM – The quintessence of tea

NEKTAR NATURA s.r.o.

NEKTAR NATURA představuje „CLEAN LABEL -čistý štítek“

Sobínská 233,
252 19 Chrášťany

Exklusivní čaje PLATEANUM respektující vysoké nároky moderní
gastronomie a hotelnictví. V nabídce je dvanáct skvělých chutí
v trendových pyramidových sáčcích či v kvalitě sypaných čajů.
Pozvěte své zákazníky k vybranému nevšednímu požitku!

Ledařská 8
147 00 Praha 4

• BEZ konzervačních látek „E-ček“
• BEZ přidaného cukru
• BEZ umělých sladidel
• BEZ alergenů
• BEZ GMO - geneticky upravovaných surovin

TON představil novou kolekci Leaf

ATREA s.r.o.

Přední český výrobce VZT a garantovaný dodavatel

Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou

Firma ATREA s.r.o. zajistí: • Nezávazné setkání s naším technickoobchodním zástupcem • Tvorba studií větracích systémů • Realizace ve
spolupráci s montážními firmami • Pravidelný servis a údržba
„Zamezíme vzniku plísní a zajistíme zdravé a příjemné klima“

tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 255 725 725
+420 602 274 781
jhruska@darboven.cz
www.darboven.cz

TON a.s.
Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:
fax:
e-mail:
web:

+420 573 325 111
+420 573 378 261
info@ton.cz
www.ton.eu

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

Židle, barová židle a stůl od italského studia E-ggs jsou návratem k
přírodě. Výběrem materiálů, způsobem jejich zpracování i designovými
prvky. Set zaujme detaily, funkčností a ergonomickými vlastnostmi.
TON jej uvedl v polovině dubna na veletrhu Salone del Mobile

tel.:
mobil:
e-mail:
web:
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+420 244 461 917
+420 774 838 746
info@nektarnatura.cz
www.nektarnatura.cz

+420 483 368 111
+420 608 644 690
atrea@atrea.cz
www.atrea.cz
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Ecolab Hygiene s.r.o.

APEX

Hlinky 118
603 00 Brno

Mytí nádobí jinak. Jednoduše. Pod kontrolou

tel.:
mobil:
e-mail:
web:

Představte si myčku nádobí
- která Vás upozorní, když nejsou dodržovány správné postupy
- která Vám poskytne všechny informace k minimalizaci nákladů
- která Vám usnadní mytí nádobí a učiní je bezpečnějším

543 518 250
602 760 243
office.brno@ecolab.com
www.ecolabcz.cz

Benefity dodavatelů

Karlovarské minerální
vody, a.s.
Horova 3
360 21 Karlovy Vary

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

Překvapte své hosty novinkou od značky Schweppes
Skvělá chuť! Jen kofein a cukr, žádné náhražky a umělá sladidla.
Výborná do míchaných nápojů! Neodolatelná zejména v kombinaci s
„hnědými“ drinky jako je třtinový rum nebo víceletá whisky. Optimální
obsah bublin! Zažene žízeň, osvěží a povzbudí chuť.

tel.:
+420 800 111 011
e-mail: info@mattoni.cz
web: www.kmv.cz

• bez kontaktu uživatele s koncentráty
• snížení objemu obalového odpadu

Winterhalter
Gastronom s.r.o.
Modletice 103
251 01 Říčany
tel.:
+420 323 604 536
e-mail: marketing@winterhalter.cz
web: www.winterhalter.cz

Nová metoda mytí kuchyňského nádobí - TurboZyme
Myčky série UF nabízí mycí
programy šité na míru v závislosti na
druhu a stupni znečištění. Pomocí
enzymatického
prostředku
na
narušení krusty připravíme dokonale
nádobí pro následné, šetrné mytí.

Papillons a.s.

VEBA HOME TEXTILE představuje řadu PROWELL

Hradecká 387
561 69 Králíky

Prowell je materiál navržený pro Wellness & Spa. Je výjimečný svou
unikátní konstrukcí a použitím dvou rozdílných materiálů – bavlny
a polyesteru. Tkanina tak získala nové vlastnosti, oceníte hlavně
výbornou savost, rychlé schnutí a skvělý tepelný komfort

tel.:
mobil:
e-mail:
web:
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+420 491 502 220
+420 725 451 777
ondrej.podzimek@veba-ht.cz
www.vebaht.cz
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Segafredo Zanetti CR
spol. s r.o.

Jungmannova 30
110 00 Praha 1

tel.:
+420 221 969 730
e-mail: caffe@segafredo.cz
web: www.segafredo.cz

UNAR s.r.o.
Meziříčská 169
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:
+420 774 854 505
e-mail: matrace@unar.cz
web: www.unar.cz
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Proškolte personál ve Škole kávy Segafredo

ASW Systems a.s.

Již desátým rokem provozuje společnost Segafredo Zanetti firemní
Školu kávy Segafredo, která je otevřena i vašemu personálu.
V celodenním kurzu Barista Professional se každý účastník zdokonalí
v přípravě lahodného espressa a dalších kávových nápojů.

Pekařská 621/7,
150 00 Praha 5

ASW Systems představuje nabíječky Discgo pro zákazníky
restaurací

Již 25 let vyrábíme postele, matrace a rozkládací sedací soupravy, které
jsou osvědčeným řešením pro Váš hotel, penzion či lázeňský dům. Naší
nejlepší vizitkou jsou spokojení hosté ve více než 200 zrealizovaných
projektech v tuzemských i zahraničních hotelových řetězcích,
nezávislých hotelech a penzionech. Rádi Vám poskytneme individuální
konzultaci, montáž i vlastní dopravu.

OnSite Power Holding
a.s.

Prezentace dodavatelů

Nabídněte svým zákazníkům nové řešení v éře neustále vybitých
mobilních zařízení. Novinka Discgo je přenosná, odolná nabíječka
pro mobilní telefony a tablety. Je určená pro komerční použití a má
schopnost nabíjet až dvě zařízení najednou.

tel.:
+420 257 011 100
e-mail: mail@septim.cz
web: www.septim.cz

Hauptova 594
156 00 Praha 5 – Zbraslav
tel.:
+420 240 201 163
e-mail: info@onsite.cz
web: www.onsite.cz
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Inovativní přístup
-

Významné úspory na energiích.

-

Uspoří bez investic a provozních nákladů z Vaší strany. Vše
zajistí OnSite Power.

-

Nic neodebíráte, nic neplatíte – férový přístup!

Zpracujeme nezávaznou nabídku pro Váš hotel. Více informací na
našich stránkách.
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SIX Payment Services

Ušetřete s novými platebními terminály od SIX!

GastroJobs.cz

Rybná 14
110 00 Praha 1

Nabídněte svým hostům novou službu DCC a ušetřete na bankovních
poplatcích! Nemusíte měnit banku a přijímat i čínskou kartu China Union
Pay. Dalšími výhodami jsou např. SIM karta do mobilních terminálů
zdarma nebo možnost vložení vlastního loga.

Bezručova 489/25
251 01 Říčany

mob.: +420 776 661 611
marie.danisova@six-group.com
www.six-payment-services.com

GastroJobs.cz - hledejte s námi ty správné lidi!
Inzerujte a hledejte i vy ty správné lidi pomocí osvědčeného
pracovního portálu GastroJobs.cz, který dokáže oslovit
vhodné kandidáty přímo z oboru gastronomie a hotelnictví.

tel.:
+420 602 557 555
e-mail: info@gastrojobs.cz
web: www.gastrojobs.cz

Potrebyprokancelar.cz

10 % sleva pro Vás

Veselská 686,
199 00 Praha 9

Eshop s nabídkou kompletního vybavení kanceláře. Od propisky,
přes papír, šanon až po regál nebo kvalitní židli. Nabídka obsahuje
také úklidové a čistící prostředky i občerstvení. Využijte slevu 10%
s kuponem AHR2015 až do 20.12.2015. (Sleva platí pro nezlevněné
produkty.)

tel.:
+420 286 007 286
mob.: +420 606 686 482
info@potrebyprokancelar.cz
www.potrebyprokancelar.cz

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

HORES PLUS s.r.o.
Na Celné 2,
150 00 Praha 5
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
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+420 257 312 289
+420 603 476 347
info@horesplus.cz
www.horesplus.cz

ZCELA NOVÝ HORES 10!
Zcela nový HORES 10!! Nová generace hotelového systému HORES
vychází z předchozí osvědčené verze, ruší řadu omezení a navíc
obsahuje celou řadu průlomových vylepšení a nových funkcí. Nechybí
napojení na online kanály, interaktivní štafle, emailing, informační
widgety nebo přístup do systému odkudkoli. HORES 10 je moderním
prostředkem pro řízení ubytovacích zařízení se stabilní platformou
pro další inovativní vývoj. Vyzkoušejte ho!
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GUBI computer systems, s.r.o. Spolehlivé řešení pro Hotel, SPA&Wellness

DOLANEA s.r.o.

Perfektní džusový servis – snídaně i coffee breaky

Na Strži 65
140 00 Praha 4

Dolany 42
384 81 Čkyně

S džusovým servisem od nás máte zdarma zapůjčené výčepní zařízení –
nabízíme široký výběr od snídaňových zásobníků a vířičů po postmixové
systémy – a bezplatný technický servis. A samozřejmě poctivé 100%
džusy bez chemie vyrobené v jižních Čechách!

tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 583 216 741
+420 774 715 621
info@gubi.cz
www.gubi.cz

GubiSPA
Systém pro řízení a kontrolu jednotlivých úseků hotelů a lázní. Moduly
GubiSPA poskytují funkce pro práci s jednotlivci i skupinami. Nově se
zaměřují na funkce pro podporu prodeje, online rezervací a predikce
obchodního potencionálu klienta

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

ARDO Mochov s.r.o.

Husqvarna Česko s.r.o. Husqvarna Automower 450 – váš tichý host
Türkova 2319/5b
149 00 Praha 4 – Chodov
tel:.
+420 274 008 900
e-mail: info@cz.husqvarna.com
web: www.husqvarna.cz

+420 377 233 060
+420 604 267 508
info@dolanea.cz
www.dolanea.cz

Řešíte-li údržbu travnatých ploch v okolí hotelu, Husqvarna nabízí
jedinečné řešení, které je ve srovnání s tradičními způsoby sekání trávy
v mnoha směrech výhodnější. Máme pro vás fakta, která z pohledu
efektivity jasně hovoří pro nasazení robotické sekačky Automower
450X.

Sezemická 2757/2
193 00 Praha 9- Horní Počernice
tel.:
+420 326 597 045
e-mail: mochov@ardomochov.cz
web: www.ardo.cz
http://www.ardomochov.cz/ 		
food-service
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Mražená zelenina, ovoce a bylinky
Široký sortiment hluboce zamrazené
zeleniny, ovoce a bylinek, zpracované do 3-4 hodin od sklizně. Díky tomu
zachováme cca 80% vitamínů a minerálních látek po celou dobu trvanlivosti. Konstantní kvalita a stabilní cena,
100% výtěžnost, 100% pohodlí.
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TPCZ s.r.o.

B-Tray Signum čajový set

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Sluneční stráň 305
542 24 Svoboda nad Úpou

B-Tray Signum je rychlovarná sady pro hotely, která dodává hotelovým
hostům pocit luxusu a potěšení, ale také vytváří pro své hosty příjemnou
atmosféru. B-Tray se řadí mezi základní hotelové vybavení pro 4 nebo
5 hvězdičkové hotely.

Sportovní 39/3
682 01 Vyškov

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

+420 499 771 471
+420 602 445 334
moravcova@hotelsupply.cz
www.hotelsupply.cz

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

Hoteloví hosté si mohou s použitím unikátních varných sad B-Tray
zpříjemnit pobyt uvařením svého čaje, nebo kávy.

+420 517 307 111
+420 775 325 053
info@christof.cz
www.christof.cz

Staňte se
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KOMPLEXNÍ
PRÁDLA

SERVIS

A

PRONÁJEM

HOTELOVÉHO

Nabízíme efektivní a moderní službu pronájmu prádla (ložní, froté, stolní,
wellness), která operativně reaguje na potřeby zákazníků, šetří čas,
náklady na zaměstnance i skladové prostory a optimalizuje náklady
spojené s hotelovým prádlem.

Varné sady B-Tray vynikají vysokou kvalitou, aby odolaly častému
použití. Konvice je z nerezové oceli, podnos z masivního bukového
dřeva a šálky z prvotřídního hotelového porcelánu.

Siko koupelny, a.s.

Siko koupelny & kuchyně – partner pro výstavbu či rekonstrukci

KREINER spol. s r.o.

Nekupujte vodovodní baterie – opravujte s námi

Skorkovská 1310
198 00 Praha 9

Se svými více než 50 prodejnami po celé ČR a na Slovensku tvoříme
největší specializovanou síť prodejen v oboru vybavení pro koupelny
a kuchyně. Sortiment jsme doplnili o dveře, podlahy, hotelové doplňky
a to nejen o jejich dodávku, ale i montáž.

Tylova 49
301 24 Plzeň

Skladem stovky náhradních dílů na vodovodní baterie, WC, a další
vybavení koupelen a toalet. Máme novinky i osvědčenou kvalitu
renomovaných značek. Vlastníme kamenné prodejny a e-shop.
Inspirujte se na vzorkovnách v Praze a Brně. Členům AHR garantujeme
slevu 15% na náhradní díly i nové vybavení.

mob.: +420 737 260 184
e-mail: ondrej.maly@siko.cz
web: www.siko.cz
www.elitebath.cz

tel.:
+420 377 830 126
e-mail: eshop@kreiner.cz
web: www.eshop-kreiner.cz
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HASAP Consulting, s.r.o.
Vranská 620/18
142 00 Praha 4 - Kamýk
tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 261 220 532
+420 724 772 300
hasap@hasap.cz
www.hasap.cz
http://eshop.hasap.cz/
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QSL s.r.o.

HASAP E-SHOP – měřidla, ochranné pomůcky, označování
V našem e-shopu nakoupíte SW, teploměry a měřidla, ESAX pro
označování produktů, ochranné pomůcky, testovací sady pro zjištění
čistoty povrchů. Členům AHR ČR bude poskytnuta sleva z nákupu 5 %
po zadání hesla AHR2016. Sleva je platná do 31.12.2016.

Plaská 622/3
150 00 Praha 5
mob.: +420 602 681 569
e-mail: info@qualitysl.cz
web: www.qualitysl.cz

ALTREVA spol. s r.o.

Výroba profesních oděvů nejen pro HORECA sektor

HOTEL TIME, a.s.

Brněnská 331
674 01 Třebíč

Výroba a prodej kvalitních profesních oděvů pro hotely, restaurace,
wellness centra, masážní salóny a další zařízení. Při objednání
zboží na e-shop.altreva.cz nad 1000 Kč je až do odvolání doprava
zdarma!

Vinohradská 1899/112
130 00 Praha 3

tel.:
+420 568 839 125
e-mail: obchod@altreva.cz
web: www.eshop.altreva.cz

tel.:
mob.:
e-mail:
web:
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+420 226 216 206
+420 733 360 292
info@hoteltime.cz
www.hoteltime.cz
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Komplexní řešení HACCP ve vašem provozu
Kvalita , Bezpečnost , Označování potravin a pokrmů
QSL pro Vás zajišťuje : zavedení systému HACCP; kvalitu, hygienu a
označování pokrmů ; jednaní s inspekcí SZPI,SVS a HS, přípravek
Bio Finder pro kontrolu hygieny; zdarma zasíláni novinek a školení na
provozovně .

Nový banketový modul online!
Systematické plánování akcí s rozpočtem
Okamžité odtěžování položek akcí ze skladu
Přehledné statistiky výtěžnosti akcí dle lokalit
Snídaňový modul pro efektivní kontrolu nákladů snídaní
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Prádelna Kyselý, a.s.

Praní a pronájem prádla, textilní controlling

DIMENZA a.s.

DIMENZA Nová dimenze pohodlí pro Vaše hosty!

Vlasákova 333
258 01 Vlašim

Praní a pronájem prádla pro hotely, restaurace, průmysl, zdravotnictví.
Servis pratelných rohoží. Identifikace prádla RFID čipy. Moderní
technologie, nová výrobní hala. Možnost krátkodobého pronájmu prádla
na svátky či mimořádné události.

V Chotejně 15
102 00 Praha

Specialista na zahradní nábytek pro wellness, hotely a restaurace.
Design, kvalita, cenová dostupnost, stabilita materiálů a snadná
údržba. Nově v sortimentu značka HIGOLD - luxusní nábytek pro terasy,
zahrady, bazény nebo zimní zahrady.

Holub & David,

Právníci Asociace hotelů a restaurací v novém

T&M CREATIVE, s.r.o.

Kaprova 40/12,
110 00 Praha 1

Advokáti poskytující právní servis Asociaci hotelů a restaurací a jejím
členům působí nově pod hlavičkou Holub & David. Při této příležitosti
nabízíme prvotní posouzení Vašeho dotazu vzneseného do konce
roku 2015 v rozsahu 2 hodin bezplatně. Těšíme se na Vás.

Nový Zlíchov 3172/6
150 00 Praha 5

tel.:
+420 317 841 841
e-mail: pradelna@pradelna.cz
web: www.pradelna.cz

advokátní kancelář s.r.o.

mob.: +420 777 613 627
e-mail: martin.holub@hdlegal.cz
web: www.hdlegal.cz

mob.:
tel.:
e-mail:
www:

+420 608 700 240
+420 777 701 258
info@dimenza.cz
www.dimenza.cz

mob.: +420 724 500 365
e-mail: info@tmcreative.cz
web: www.tmcreative.cz
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Zveme Vás na festival profesionální gastronomie GASTRO TOUR
2016, 29. 9.–2. 10. 2016, PVA EXPO Praha - Letňany, v rámci
veletrhu TOP GASTRO & HOTEL.
Marketingová agentura specializovaná na ho.re.ca sektor.
Pořadatel GASTRO TOUR a HOTREQ FORUM. Vydavatel GASTRO
REPORT&MINUTKA, CAFÉ&PATISSERIE.Jako člen AHR získáte navíc
10 % slevu na služby portálu GastroJobs.cz.
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JACOBS DOUWE EG- PROMESSO – káva se vším všudy ale bez kompromisů
BERTS CZ s.r.o., divize Nechte se překvapit neobyčejnou kvalitou a stálou chutí NOVÉ KÁVY
PROMESSO, kterou si připravíte přesně podle vašich představ.
Professional

VESNA, a.s.

KOMPLETNÍ HOTELOVÝ SERVIS

Čeperka 306
532 15 Pardubice

Analýza, návrh a řešení v oblasti hotelového textilu, balneo provozů a
saunových center. Nabídka

Moulíkova 3286/1b
Praha 5, 150 00
tel:.
+420 266 720 350
mobil: +420 800 300 303
e-mail: info-cs@JDEcoffee.com
web: www.jde-professional.cz

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

Kávovar PROMESSO skvěle zapadne např. do hotelových lobby barů
nebo konferenčních místností.
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+420 466 941 601
+420 775 240 533
kucerova@vesna.cz
www.vesna.cz

ložních souprava, kompletního froté programu, stolního a wellness
textilu.
JSTE PRO NÁS VÍC NEŽ ZÁKAZNÍK. VYZKOUŠEJTE NÁS.
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B E N E F I T Y D O D A V AT E L Ů P R O Č L E N Y A H R Č R V R O C E 2 0 1 5
ALTREVA spol. s r.o.

Pro členy AHR ČR nabízíme slevu 5 % při objednání na www.eshop.altreva.cz. Pro uplatnění slevy je nutné
zadat kód slevového kuponu „AHR2015“ při objednání v košíku eshopu

ASW Systems, a.s.

15% sleva na pokladní a informační systém Septim

Dimenza, a.s.

Členům asociace poskytneme slevu 10% na sortiment nabízený Dimenza a.s.

J.J. Darboven s.r.o.

ZDARMA test kávovarů, kávy a čajů. Bezplatná účast na baristických školení v J.J.D. Coffee Academy

JACOBS DOUWE EGBERTS CZ s.r.o.

ZDARMA test kávovaru Cafitesse včetně kávy a mléka na 14 dní – 1 měsíc

KREINER spol. s r.o.

Pro členy AHR ČR garantujeme slevu 15% na náhradní díly i nové vybavení.

KRONEN Praha, spol. s r.o.

Nyní 20% bonus na pořízení jakéhokoli výrobku značky Olis, včetně ekonomické řady konvektomatů s přímým
nástřikem páry. Bezplatná účast na kuchařských seminářích pořádaných v showroomu společnosti KRONEN Praha

NEKTAR NATURA s.r.o.

Pro členy AHR ČR první 3 náplně zdarma (cca 300 litrů hotového nápoje)

Papillons a.s.

5% benefit pro členy AHR ČR

Siko koupelny, a.s.

Sleva 10–30 % na materiál. Bezplatné poradenství při výstavbě a rekonstrukci provozoven

T&M CREATIVE, s. r. o.

15% sleva na komerční prezentaci v tiskovinách

TON a.s.

10% sleva na všechny produkty TON po předložení karty AHR

TPCZ s.r.o.

5% sleva pro členy AHR ČR

UniConsulting s.r.o.

Pro členy AHR ČR poskytujeme slevu ve výši 10 %

Winterhalter Gastronom s.r.o.

Jako specialista na mytí nádobí nabízíme členům AHR ČR bezplatnou konzultaci k jejich současnému stavu
mytí, optimální plánování nového projektu mycí kuchyně, včetně kalkulace a možnosti úspor při mytí. Možnost
zapůjčení mycího stroje na zkoušku a slevu 15 % na mycí stroje a příslušenství. Zpětný odkup stávajícího stroje.
Slevu 5 % na mycí prostředky při dodávce službou hygiene express. Slevy nelze kombinovat s jinými akcemi.
Na členství AHR ČR upozorněte již při objednávce. Prosíme kontaktujte nás tel.: 323 604 537
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S TA Ň T E S E G A R A N T O V A N Ý M D O D A V AT E L E M A H R Č R
Výhody členství:
• možnost používat logo AHR ČR
• zdarma inzerce v Newsletteru Dodavatelů, který je vydáván čtvrtletně
• prezentace společnosti na www.ahrcr.cz v sekci Dodavatelé
• členské ceny za účast na konferencích, workshopech a akcích pořádaných AHR ČR
• informační zpravodaj AHR Fórum a možnost zlevněné inzerce
• marketingová propagace dodavatelů
• získávání pravidelných informací a poradenská činnost

Kontakt:
Asociace hotelů a restaurací České republiky o.s.
Revoluční 13, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 236 042 320
Fax: +420 236 042 319
E-mail: gasparkova@ahrcr.cz

Možnosti další inzerce do zpravodaje AHR FÓRUM – Diana Marková: markova@gastroahotel.cz, mobil: +420 603 433 320
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