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Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám červencový newsletter dodavatelů, v němž naleznete aktuální nabídku – inzerci garantovaných 
dodavatelských společností. Kontakty na všechny členské společnosti naleznete na webu www.ahrcr.cz 
v části Dodavatelé v sekci „Seznam dodavatelů“. Členy asociace se nedávno staly společnost alliance Laundry 
Ce s.r.o., F&n dodavatelé s.r.o., Dimenza a.s. a Dolanea s.r.o., které také inzerují v tomto vydání newsletteru.

rádi bychom Vás pozvali na zářijové akce pořádané asociací hotelů a restaurací Čr: 
Golfový turnaj Bidvest Hotelier Golf Cup AHR ČR, startovné 1500 Kč / pro členy aHr, 4. září 2015, Golf&Spa resort 
Cihelny v Karlových Varech. registrujte se na: svecova@ahrcr.cz

Roadshow AHR pro Královéhradecký, Liberecký, pardubický kraj + Vysočinu, 16. září 2015, Clarion Hotel (Černigov) Hradec 
Králové. přihlásit se můžete na webové adrese: akce.ahrcr.cz

přejeme Vám příjemné letní dny! 

Klára Stárek Zachariášová
Generální sekretář aHr Čr

Editorial prezentace dodavatelů Benefity dodavatelů Staňte se 
Garantovaným dodavatelem
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Z VYBRANÉHO ČESKÉHO CHMELU

VŠECHNY

POZNÁŠ
NEJLÍP

NA JEDNOM

Určeno osobám starším 18 let. Vychutnávejte zodpovědně. Děkujeme.

Pivovary Staropramen s.r.o.
Nádražní 84, Praha 5

tel.: 251 027 251
tel.: 257 191 111

info@staropramen.cz
www.pivovary-staropramen.cz

KVALITNÍ 

ZVĚŘINA

na našem menu

amolepa na dvere_105x150.indd   1

21.05.15   21:01
Více informací naleznete na:

www.dobra-zverina.cz

Představujeme nový projekt

Certifikované
restaurace

Plzeň - Dýšina
Bidvest-Newsletter dodavatelů_če1   1 21.7.2015   16:18:19
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Máte ve své nabídce minerální vodu Mattoni? 
panenská příroda u Karlových Varů dává Mattoni její nezaměnitelnou 
chuť a vyvážený obsah minerálů. Je skvělým doplňkem k jídlu či kávě, 
neboť aktivuje chuťové pohárky a tím umocňuje chuťový prožitek. 
podpořte zážitek hostů z vašeho podniku s Mattoni!

tOn a.s.
Michaela thoneta 148
768 61  Bystřice pod Hostýnem

tel.: +420 573 325 111
mobil: +420 733 619 547
e-mail:  info@ton.cz
web:  www.ton.eu

nové stoly s centrální podnoží Bloom
řada stolků navržená arikem Levym zahrnuje pět variant provedení 
ve výšce od 30 do 105 centimetrů. U vrchního plátu je možné vybírat 
z kulatého či hranatých tvarů. podnož je vytvořena ze čtyř ohýbaných 
hranolků, štěpících se pod masivním plátem.

Horova 3
360 21 Karlovy Vary

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

Karlovarské minerální 
vody, a.s.

Hradecká 387
561 69  Králíky

tel.:  491 502 220
mobil:  725 451 777
e-mail:  ondrej.podzimek@veba-ht.cz
web:  www.vebaht.cz

VeBa HOMe teXtiLe představuje řadu prOWeLL
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

papillons a.s.

Moulíkova 3286/1b
150 00  praha 5

tel.:  (+420) 266 313 260
mobil:  (+420) 800 300 303
e-mail:  info-cs@JDecoffee.com
web: www.jdeprofessional.cz

JaCOBS DOUWe 
eGBertS CZ s.r.o.

nový název: JaCOBS DOUWe eGBertS prOFeSSiOnaL
představujeme Vám novou společnost JaCOBS DOUWe eGBertS vy-
tvořenou partnerstvím společností D.e MaSter BLenDerS 1753 B.V. 
a MOnDeLĒZ internatiOnaL. V divizi professional Vám poskytneme 
komplexní řešení kávy a čaje včetně technologie a servisu.
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U Cihelny 225
277 15  tišice

tel.:  +420 326 981 402
e-mail:  fan@fansladidla.cz
web:  www.fansladidla.cz

F&n dodavatelé, s.r.o. Samaritan ® – pomůže a potěší 
Osvěžující nápoj na bázi minerálních solí balen v praktických 
jednoporcových pytlíčkách, nebo krabičkách po 8 ks. tradiční 
pomocník proti kocovině. Buďte originální – doplňte si své minibary, 
nebo zanechte dáreček svým hostům.  Určitě Vám poděkují.

V Chotejně 15
102 00  praha

mobil:  608 700 240
tel.: 777 701 258
e-mail:  info@dimenza.cz
www:  www.dimenza.cz

DiMenZa a.s. DiMenZa nová dimenze pohodlí pro Vaše hosty!
Specialista na zahradní nábytek pro wellness, hotely a restaurace. 
Design, kvalita, cenová dostupnost, stabilita materiálů a snadná   
údržba. Jako výrobce a přímý importér reflektujeme specifické 
požadavky klientů!

na Strži 65
140 00  praha 4

tel.:  +420 583 216 741
mobil:  +420 774 715 621
e-mail:  info@gubi.cz
web:  www.gubi.cz

GUBi computer  
systems, s.r.o.

Spolehlivé řešení pro Hotel, Spa&Wellness
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.

Vlasákova 333
258 01 Vlašim

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

prádelna Kyselý, a.s. profesionální servis prádla a oděvů 
pronájem a praní hotelového, stolního prádla, oděvů, pratelných rohoží. 
identifikace rFiD čipy, textilní controlling (sledování oběhu každého 
ks, snímání na příjmu/výdeji, optimalizace zásob, výdajů zákazníka). 
Moderní technologie, nová výrobní hala.
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Skorkovská 1310  
198 00  praha 9 

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

Siko koupelny, a.s.

Sluneční stráň
542 24  Svoboda nad Úpou

tel.:  499 771 471
mobil:  602 445 334
e-mail:  moravcova@hotelsupply.cz
web:  www.hotelsupply.cz

tpCZ s.r.o. rychlovarné sady B-tray
B-tray rychlovarné sady s nerezovou konvicí jsou synonymem 
kvality, luxusu, výjimečnosti. Varné sady B-tray vynikají vysokou 
kvalitou. Konvice je z nerezové oceli, podnos z materiálu aBS a šálky 
z prvotřídního porcelánu.

atrea s.r.o.
Československé armády 32
466 05  Jablonec nad nisou

tel.:  483 368 111
mobil: 608 644 690
e-mail:  atrea@atrea.cz
web:  www.atrea.cz

přední český výrobce VZt a garantovaný dodavatel 
Firma ATREA s.r.o. zajistí: • Nezávazné setkání s naším technicko-
obchodním zástupcem • Tvorba studií větracích systémů • Realizace ve 
spolupráci s montážními firmami • Pravidelný servis a údržba
„Zamezíme vzniku plísní a zajistíme zdravé a příjemné klima“

Siko koupelny & kuchyně – partner pro výstavbu či rekonstrukci 
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. 

Vranská 620/18
142 00  praha 4 - Kamýk

tel.:  +420 261 220 532
mobil: +420 724 772 300
e-mail: hasap@hasap.cz
web:  www.hasap.cz
 http://eshop.hasap.cz/

HaSap Consulting, s.r.o. navštivte náš HaSap e-SHOp s doplňkovým zbožím
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 aHr2015. Sleva je platná do 31. 12. 2015.
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Místecká 1116 
742 58  příbor

tel.:  +420 556 768 800
mobil:  +420 603 730 817
e-mail:  thrncir@alliancels.cz
web: www.primuslaundry.cz

alliance Laundry Ce s.r.o. profesionální vybavení hotelové prádelny primus
V našem závodě v příboře vyrábíme profesionální zařízení pro 
průmyslové prádelny. naše stroje se vyznačují vysokou spolehlivostí, 
nízkou energetickou náročností a uživatelskou přívětivostí.

nekupujte vodovodní baterie – opravujte
Stovky náhradních dílů skladem na vodovodní baterie, WC a další 
vybavení koupelen a toalet. Máme kamenné i vzorkové prodejny 
a e-shop. Členům  aHr Čr garantujeme slevu 15 % na náhradní díly 
i nové vybavení.

Kreiner spol. s r.o.
tylova 49
301 24 plzeň

tel.:  +420 377 830 126
e-mail:  eshop@kreiner.cz
web:  www.eshop-kreiner.cz

Vesecká 97
460 06 Liberec

mobil:  774 061 476
e-mail:  ahrcr@aquel.cz
web:  www.aquel.cz

Dolany 42
384 81 Čkyně

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

aquel Bohemia s.r.o.

DOLanea s.r.o.

efektivní uklizení, které vám ušetří čas a peníze
profesionální úklid s našimi čistícími systémy, které mají non-stop 
provoz, lehkou manipulaci, důkladně čistí, dezinfikují, odmašťují a to 
bez chemie. Využijte jedinečnou možnost, vyzkoušet tuto technologii 
zdarma, ve vaši provozovně.

perfektní džusový servis – snídaně i coffee breaky
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!

editorial Prezentace dodavatelů Benefity dodavatelů Staňte se 
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Výroba profesních oděvů nejen pro HOreCa sektor
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! 

aLtreVa spol. s r.o.
Brněnská 331 
674 01  třebíč

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

Sportovní 39/3
682 01  Vyškov

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

CHriŠtOF, spol. s r.o. Komplexní servis a pronájem hotelového prádla
nabízíme efektivní a moderní službu pronájmu prádla (ložní, froté, stolní, 
wellness), která velmi operativně reaguje na potřeby zákazníků, šetří 
čas, náklady na zaměstnance i skladové prostory a optimalizuje náklady 
spojené s hotelovým prádlem.  

Čsl. armády 702
253 01  Hostivice

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

VeCtOr  
internatiOnaL  
spol. s r. o.

Sejfy SerenitY se slevou 20% jen do konce srpna 2015
Využijte mimořádnou akci na špičkové hotelové sejfy Serenity Laptop 
(SaG_Dp_CB20MX_BLUe) a zašlete objednávku co nejdříve přes náš 
e-shop na: www.minibar.cz. Do poznámky v objednávce napište heslo 
„akce -20% pro členy aHr!“

plaská 622/3 
150 00  praha 5

mobil:  602 681 569
e-mail:  info@qualitysl.cz
web:  www.qualitysl.cz

QSL s.r.o. Účinný nástroj ke kontrole hygieny – BioFinder
QSL – nabízí komplexní servis v oblasti kvality, bezpečnosti a označo-
vání pokrmů a potravin. Zavedení HACCP, zastupování při jednání se 
státními orgány. Jako novinku QSL nabízí na českém trhu BioFinder – 
přípravek pro ověření účinnosti Vaší sanitace. 
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B e n e F i t Y  D O D aVat e L Ů  p r O  Č L e n Y  a H r  Č r  V  r O C e  2 0 15 
4Home, a.s. Zaregistrujte se v sekci HoreCa na www.4home.cz a získejte jednorázovou slevu 15% na Váš nákup

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 

aquel Bohemia s.r.o. Vyzkoušení zdarma, pro členy aHr Čr sleva 21 % z ceníkových cen, zaškolení personálu zdarma

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

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

MaKrO Cash & Carry Čr s.r.o. Každý člen aHr Čr obdrží při nové registraci Stříbrnou Makro kartu partnera s výhodami

neKtar natUra s.r.o. pro členy aHr Čr sleva 20 % na všechny produktové řady při podpisu smlouvy na 3 roky

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 %

VeCtOr internatiOnaL spol. s r. o. Sleva 5  % z ceníkové ceny všech produktů po předložení karty aHr Čr 

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 Va n Ý M  D O D aVat 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

Více informací a seznam garantovaných dodavatelů aHr Čr pro rok 2015 
naleznete na www.ahrcr.cz. 

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: svecova@ahrcr.cz

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

Staňte se
Garantovaným dodavatelem
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