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Vá�ené kolegyn�, vá�ení kolegové,

p�iná�íme vám leto�ní poslední Newsletter dodavatel�. Naleznete zde p�ehledn� nabídky 
spole�ností, které zastupujeme po celý rok. V p�ípad� zájmu rádi poskytneme a 
zprost�edkujeme kontakty. Newsletter naleznete ke sta�ení na na�ich webových stránkách 
www.ahrcr.cz v zálo�ce Zpravodaj. 

N�které z na�ich dodavatel� jste mohli také osobn� potkat na 12. Konferenci, která prob�hla 
minulý týden. Bylo op�t vyprodáno! Doufáme, �e jste si tuto 2-denní akci v Olomouci u�ili. 
U� te� se m��ete t��it na to, co si pro vás chystáme v roce 2018. 

P�ejeme vám krásné Vánoce a v�e nejlep�í do dal�ího roku.

Michaela Pe�ková
Koordinátor projekt� AHR�R
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C.O.T. media, s.r.o.

Táboritská 23/1000
130 00 Praha 3

e-mail: marketing@cot.cz
www.icot.cz/predplatne

COT slaví 20 let!
Časopis pro odborníky z cestovního ruchu COT – Celý o turismu slaví 20 let! 
V průzkumu společnosti STEM/MARK jste jej navíc zvolili nejlepším odborným 
časopisem z oboru cestovního ruchu v ČR. Aby pro vás i nadále jedničkou zůstal, 
představuje se v roce 2017 v nové podobě a s informacemi, které vás zajímají. 
A to vše za výhodnou cenu 649 Kč za roční předplatné. 
Objednat předplatné lze na odkazu www.icot.cz/predplatne, 
nebo využijte přímého odkazu QR kódem níže.

Pokladní systém Gastro pro restaurace
je vlajkovým produktem společnosti LSI software s.r.o., 
jedná se o intuitivní restaurační systém nové generace, 
založený na více než 20 letech zkušeností a vývoje ve spolupráci s předními 
odborníky z praxe. Moderní intuitivní design a veškeré funkcionality je možno 
vyzkoušet ihned zdarma v demo verzi na www.gastrosystemy.cz.

LSI Software s.r.o.

Roztylská 1860/1,
148 00 Praha 4 – Chodov

e-mail: info@gastrosystemy.cz
tel.: +420 736 22 77 99
www.gastrosystemy.cz
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DOLANEA s.r.o.

Dolany 42
384 81 Čkyně

tel.:      +420 377 233 060
mobil:  +420 604 267 508
e-mail: info@dolanea.cz
web:    www.dolanea.cz



CAFÉ VERDE od J.J.DARBOVEN
Exkluzivní, ručně sbíraná a tříděná zrna z kontrolovaných ekologických plantáží 
zaručují výjimečně bohatou chuť, výrazné aroma a lahodnou kyselost.

CAFÉ VERDE je ideální pro vás, náročné klienty, pro které je radost přirozeně 
spojená s odpovědností.
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Výjimečný design s vytkaným logem 

Pokud kladete důraz na estetický vzhled, který podpoří jméno Vašeho hotelu 
a vkusně doplní interiér, pak doporučujeme vytkávané logo přímo na hotelový textil. 
Další možností jsou i vyšívaná loga, která splňují přísné požadavky na údržbu. 
Dokonalost služeb a spokojenost hosta se skládá z detailů, které máte ve svých rukou!

VESNA

Čeperka 306
532 15 Pardubice

tel.: +420 725 519 745
e-mail: jirotka@vesna.cz
www.vesna.cz/hotelovy-program

Papillons.a.s

Přádlácká 89
Broumov 55 001

tel.:       +420 491 502 200
e-mail:  info@veba-ht.cz
web:     www.papillons.cz
e-shop: b2b.vebaht.cz

tel.:      +420 326 597 045
e-mail: mochov@ardomochov.cz
web:    www.ardo.cz
            www.ardo.com 

Široký sortiment hluboce zamrazené zeleniny, ovoce a bylinek, zpracované do 3-4hodin 
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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Obchodní zastoupení SICOTRONIC GmbH pro ČR a SR

SICOTRONIC přichází na český trh prostřednictvím HASAP – divize Energy Control. 

Jedná se o inteligentní systém řízení energie speciálně určený pro velkokuchyně 

v restauracích, hotelech a lázeňských provozech. Kontaktujte nás pro více informací.

HASAP Consulting, s.r.o.

Vranská 620/18

142 00, Praha 4 - Kamýk

tel.:       +420 261 220 532
mobil:   +420 724 772 300
e-mail:  hasap@hasap.cz
www.hasap.cz
www.hasap-energycontrol.cz
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VECTOR 
INTERNATIONAL spol. s r. o.

Čsl. armády 702, 
253 01 Hostivice

tel.:      +420 220 561 666-669
mob:    +420 603 485 991
e-mail: vector@minibar.cz
web:    www.minibar.cz

Ovládejte zámkový systém pomocí mobilního telefonu

Hledáte kartové systémy, které jsou kvalitní, moderní, spolehlivé a za 
opravdu dostupnou cenu? Vaše jediná a zároveň nejlepší volba je 
bezdotykový zámkový systém Gaudi. Samozřejmostí je možnost připojení 
k rezervačnímu systému, funkce audit, výběr zámků s funkcemi anti-theft 
a anti-panic či různé typy spořičů energie.
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UNAR s.r.o.

Slavkov pod Hostýnem 195
768 61 Bystřice pod Hostýnem

tel.:      +420 608 600 144
e-mail: info@unar.cz
web:    www.unar-prohotel.cz

Již 26 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.
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Husqvarna Automower 550 – váš tichý host

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 550.
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VECTOR 
INTERNATIONAL spol. s r. o.

Čsl. armády 702, 
253 01 Hostivice

tel.:      +420 220 561 666-669
mob:    +420 603 485 991
e-mail: vector@minibar.cz
web:    www.minibar.cz

Švýcarské fény Valera se slevou 15% pro členy do konce roku 2017

Využijte mimořádnou akci na hotelové fény Valera a zašlete objednávku 
co nejdříve přes náš e-shop na: www.minibar.cz.
Do poznámky v objednávce napište heslo „Akce -15% pro členy AHR!“

Ecolab Hygiene s.r.o.

Hlinky 118
603 00 Brno

tel.:      +420 543 518 250
mob:    +420 602 760 243
e-mail: office.brno@ecolab.com
web:    www.ecolabcz.cz

Mytí nádobí jinak. Jednoduše. Pod kontrolou.

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
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CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Komárovské nábřeží 465/10
617 00 Brno

tel.:     +420 517 307 111
mob:   +420 775 325 053
e-mail: info@christof.cz
web:    www.christof.cz 

TPCZ s.r.o.

Sluneční stráň 305
Svoboda nad Úpou 542 24

tel.: +420 499 771 471
mob: +420 602 445 334
moravcova@hotelsupply.cz
Www.hotelsupply.czKufrbox

Společnost HRS se specializuje na poskytování nejmodernějších 
informačních technologií pro řízení ubytovacích a stravovacích zařízení, 
maloobchodů, sportovišť, wellness, lázeňských a fitness center.

V našem portfoliu produktů naleznete Oracle PMS – Opera, 
Fidelio Suite 8 a POS – Micros RES3700 a Simphony. 
Dále POS systém IIKO, HRS CRM TNG, Materials Control 
a mnoho dalších systémů. 

Konzultační služby, prodej, implementace a podpora! 
To vše pod jednou střechou HRS. 

HRS
 
Budějovická 1550/15a
Praha 4, 140 00 
Česká republika

T: +420 261 214 142
F: +420 261 215 720
E-mail: hrs@hrsinternational.com 
http://www.hrsinternational.com/cze/ 

KOMPLEXNÍ SERVIS A PRONÁJEM HOTELOVÉHO PRÁDLA

CHRIŠTOF, spol. s r.o. – to je tradice, profesionalita, individuální přístup 
a garance stabilní a vysoké kvality poskytované služby komplexního 
servisu a pronájmu hotelového prádla. Starost o prádlo 
přenechte profesionálům.

KREINER spol. s r.o.

Tylova 49
301 24 Plzeň

tel.:      +420 377 830 111 
mob:    +420 724 922 058
e-mail: info@kreiner.cz
web:    www.kreiner.cz

Velko-maloobchod s nabídkou voda-topení-instalace

Vybavení hotelů, facility mamagement, vodovodní baterie, sanitární keramika, 
toalety, vany, sprchové kouty a systémy, koupelnové doplňky a koupelnový 
nábytek, radiátory, náhradní díly, odlučovače tuků. 
Zastupujeme nejvýznačnější světové výrobce

HotelSupply představuje kompaktní kufrbox pro zavazadla. 
Tento silný, stabilní a snadno ovladatelný stojan z masivního 
dřeva je navržen zákazníky hotelů. Lze jednoduše sklopit 
a zasunout do skříně či pod postel. Kufrbox nabízíme 
ve 3 barvách - wenge, přírodní buk, ořech. 
Popruhy nabízíme nylonové nebo kožené 
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Winterhalter Gastronom s.r.o.

Modletice 103
251 01 Řícany

Ing. Šimunič Luboš
+420 323 604 536-7
marketing@winterhalter.cz
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.

Český systém kvality služeb pomáhá ke zvyšování kvality ve službách v oblasti cestovního 
ruchu a v navazujících službách.

Organizace, které se do systému zapojí a projdou úspěšnou certifikací, získají značku „Q.“ 
Ta je poznávacím znamením pro koncového zákazníka a znamená záruku certifikované kvality služeb.

Systém je tedy vhodný pro všechny organizace, kterým záleží na svém dalším rozvoji, 
a které mají zájem posilovat své postavení na trhu.
               
Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého systému Service Qualität 
Deutschland (SQD). Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. 
Funkci realizátora a tzv. Specializovaného pracoviště plní od ledna 2016 agentura CzechTourism. 
Na realizaci se zároveň podílejí vybrané profesní asociace, a to stanovením technických předpokladů 
kvality, které jsou kritériem pro vstup do systému.

Veškeré informace naleznete na: http://www.csks.cz/
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Chef works Garantovaná exkluzivní sleva 10% na celý sortiment pro členy AHRČR
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KONTAKT:
Asociace hotel� a restaurací �eské republiky z.s.
Revolu�ní 13, 110 00, Praha 1
Tel: 236 042 381, 773 236 303
e-mail: peskova@ahrcr.cz

Mo�nost inzerce ve zpravodaji AHR Fórum
Kontakt: 
Diana Marková: markova@gastroahotel.cz 
tel.: 603 433 320

Více informací o mo�nostech spolupráce naleznete na: www.ahrcr.cz/pro-partnery/


