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

tel.: 251 027 251
tel.: 257 191 111
info@staropramen.cz
www.pivovary-staropramen.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme Vám říjnový Newsletter s inzercí 
garantovaných dodavatelů Asociace hotelů 
a restaurací České republiky. Kontakty na 
společnosti včetně akčních nabídek jsou 
uloženy na našich webových stránkách 
v sekci Newsletter dodavatelů. Věříme, že 
v případě, kdy potřebujete kontakt na da-

nou společnost je Vám tento Newsletter rychlým pomocníkem.

Dovolujeme si Vás tímto pozvat na naši nejprestižnější akci 
v tomto roce:
9. Výroční konferenci AHR ČR do NH Hotelu v Praze, 
Mozartova 261/1, Praha 5   
Termín: 20. – 21. listopad 2014
REGISTRACE ZDE: 

Těšíme se na setkání s Vámi na konferenci!

S pozdravem

Klára Stárek Zachariášová
Generální sekretář AHR ČR

Největší gastronomický festival Bidvest TOUR již na začátku listopadu!

Praha: 5. - 6. 11. 2014
Olomouc: 11. - 12. 11 2014

Telefon: 414 113 494
E-mail:  tour@bidvest.czRegistrace:

www.bidvestfs.cz
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20.–21. 11.  2014 
NH HOTEL PRAGUE

9.  VýROčNí kONfERENcE AHR čR

konference2014.ahrcr.cz nebo na www.ahrcr.cz.

http://konference2014.ahrcr.cz/registrace/
http://konference2014.ahrcr.cz/registrace/


Douwe Egberts Professional

Akční balíček prémiových čajů Pickwick slow tEa
Nabídněte svým zákazníkům netradiční a atraktivně balené čajové směsi 
PicKWicK SLoW TEA – pro opravdové milovníky čaje. 
AKCE: K zakoupeným 24 krabičkám NAVíc 1 DŘEVĚNÁ KRABiČKA + 
4 ČAJoVÉ SETY ZA 1 Kč. (Platí pro 1. objednávku nového zákazníka.)

K Žižkovu 282/9, 190 00  Praha 9, tel.: 266 313 260
mobil: 800 300 303, e-mail: info-cs@DEMB.com
www.douweegbertsprofessional.cz

J.J. Darboven s.r.o.

Svěřte se do péče specialistů na kávu
Nabízíme profesionální, cenově optimalizované, spolehlivé a efektivní 
řešení konferenční a kongresové kávy včetně technologie. Vyzkoušejte náš 
inovativní snídaňový koncept. ZDARMA test kávovaru, kávy i čajů.

Na Radosti 413, 155 21  Praha 5
mobil: 602 274 781, e-mail: jhruska@darboven.cz 
www.darboven.cz PRAŽÍRNA KÁVY S TRADICÍ OD ROKU 1866PRAŽÍRNA KÁVY S TRADICÍ OD ROKU 1866PRAŽÍRNA KÁVY S TRADICÍ OD ROKU 1866

Winterhalter Gastronom s.r.o.

Perfektní mycí výsledky i ve velmi náročných situacích
Podařilo se nám vyvinout sérii produktů, která je nejenže lepší než všechny 
úspěšné předchozí modely, ale i naprosto bezkonkurenční co se týče efek-
tivity a ergonomie: nesrovnatelně kvalitnější mytí, krátký pracovní čas mytí, 
rychlejší naplnění a ohřev, min. spotřeba zdrojů a inteligentní využití energie.

www.winterhalter.cz

-brilantní
-rychlé
-úsporné

Nové myčky série PT
Top Performance

Modletice 103, 251 01 Říčany, tel.: 323 604 536
e-mail: Marketing@winterhalter.cz
www.winterhalter.cz

SiX Payment Services (Europe) S.A.

Jednoduché & efektivní řešení karetních operací
• nezávislost na bankách
• funkce DCC (dynamická konverze měn) = sleva ze zákl. poplatku ve výši 1%
• přehledné výkaznictví – výpisy denně na zvolený email(y)
• kromě všech standardních karet, akceptace i asijské China Union Pay

Rybná 14, 110 00  Praha 1, mobil: 776 661 611
e-mail: marie.danisova@six-group.com
www.six-payment-services.com

NEKTAR NATuRA s.r.o.

Ledařská 8, 147 00  Praha 4
tel.: 244 461 917, mobil: 774 838 746, 732 279 944
e-mail: info@nektarnatura.cz, www.nektarnatura.cz

Spolehlivé nápojové systémy
• přírodní a zdravé nápoje
• ZDARMA zapůjčení výčepního zařízení
• pravidelná kontrola systému
• splnění hygienických norem – HACCP

PAPiLLoNS a.s.

Ložní, stolní a koupelnové prádlo pro hotely 
Pro vybavení hotelových pokojů, koupelen a restaurací a Wellness vyrábíme a na-
bízíme širokou řadu výrobků s označením „Prádlo Professional“ – prádlo určené 
k údržbě profesionálním praním. Pro vybavení Wellness dodáváme speciální pa-
tentovaný výrobek – funkční froté Prowell s jedinečnou vlastností „DRY in WET“. 

Přadlácká 89, 550 01 Broumov
tel.: 491 502 200, mobil: 724 232 249
e-mail: info@veba-ht.cz, www.papillons.cz



ToN a.s.

Michaela Thoneta 148, 768 61  Bystřice pod hostýnem
tel.: +420 573 325 111, e-mail: info@ton.cz
www.ton.eu

Goofy. Nový systém lavic od ToN
hravý design lavice Goofy s řadou velikostně odlišných segmentů umožňuje 
vytvořit sedací jednotku u stěny stejně jednoduše, jako uzavřenou relaxační 
zónu v otevřeném prostoru. Lavici Goofy použijete tam, kde chcete 
vytvořit dobrou náladu.

Veracomp s.r.o.

Každý si může pořídit kvalitní firewall!
Nyní máte možnost zakoupit si nejmenší model firewallu Stormshield 
SN150 s ročním premium supportem namísto původní ceny 601 € nyní 
jen za cenu 349 €. Akce je platná do 30. března 2015, více informací 
a registrace poptávky na www.stormshield.cz.

Máchova 18, 120 00  Praha 2 
tel.: +420 277 031 381, mobil: +420 733 733 577
e-mail: sales@veracomp.cz, www.veracomp.cz

KRoNEN Praha s.r.o.

Lysinská 1863/44, 143 00  Praha 4-Modřany
tel.: 241 773 805, linka 31, mobil: 602 287 371
e-mail: obchod@kronen.cz, www.kronen.cz

Salamandry Giorik na ohřívání, grilování a zapékání jídel
Představujeme salamandry Giorik s exkluzívním patentovaným systémem 
ohřevu, díky kterému vynikají rychlým nástupem teploty a následnou 
úsporou energie až 79 %. Pro objednávky potvrzené do 30. listopadu 2014 
nabízíme slevu ve výši 15 %.

Transfer Energy a.s.

Spolehlivý dodavatel elektřiny a zemního plynu
Nechte si vypracovat nabídku na dodávky silové elektřiny/plynu pro rok 2015 
a 2016. Zcela zdarma a bez závazků. osobní přístup a otevřená komunikace 
jsou u nás samozřejmostí. Naše společná cesta vede k úsporám, mnohdy přesa-
hujícím 10% oproti průměrné ceně na trhu. Neváhejte, rok 2015 je za dveřmi…

Beranových 65, 199 02  Praha 9, tel.: 234 312 020
mobil: 724 549 944, e-mail: sipova@transferenergy.cz
www.transferenergy.cz

hoTEL TiME, a.s.

Vinohradská 1899/112, 130 00  Praha 3 - Vinohrady
tel.: +420 733 360 292, mobil: +420 604 200 006
e-mail: Jan.kubes@hoteltime.cz, www.hoteltime.cz

SPuSTiLi JSME NoVÉ WEBoVÉ STRÁNKY
• Kompletní softwarové řešení pro hotely
• 100% cloudové řešení systémů
• Napojení na mezinárodní portály
• Zákaznická podpora s hotelovou praxí

www.hoteltime.cz

MoNTYcoN gastro, s.r.o.

ul. Rudná 907/37, 700 30  ostrava - Zábřeh
tel.: 596 624 904, mobil: 602 725 999
e-mail: info@montycon.cz, www.montycon.cz

Nový convotherm 4 – Více než konvektomat!
Německá firma convotherm s tradicí již od roku 1976 přichází s novými 
56 modely. Nová řada convotherm 4 představuje novou třídu energetické 
úspornosti a spotřeby vody. Každý litr a každý watt se počítá. ocenění 
ENERGY STAR. Nový convotherm 4 navržen přímo pro Vás.



ASio, spol. s r. o.

Kšírova 552/45, 619 00  Brno
tel.: 548 428 111, e-mail: asio@asio.cz
www.asio.cz

Čištění odpadních vod, šedých vod a lapáky tuků
chcete ušetřit náklady na vodu a energie? Máte problém se zanášením 
kanalizace tukem? Potřebujete nový lapák tuků v bezpachovém automatic-
kém provedení? Neváhejte nás kontaktovat.

Automatický lapák tuku AS-FAKu

ALTREVA spol. s r.o.

Brněnská ul. 331, 674 01  Třebíč
tel.: 568 839 125, e-mail: obchod@altreva.cz
www.eshop.altreva.cz

Výroba profesních oděvů nejen pro hoREcA sektor  
Výroba a prodej kvalitních profesních oděvů s dlouhou životností 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! Navíc sleva 10% 
pro členy AhR při nákupu na www.eshop.altreva.cz, stačí zadat heslo „AhR2014“.

ASW Systems a.s.

Pagery Waitercall
Dopřejte svým hostům tu nejlepší péči a používejte systém komunikace 
Waitercall. Waitercall zajišťuje rychlou a efektivní komunikaci mezi číšníky, 
kuchaři i provozními. obsluhující personál obdrží zprávu na pager a může 
servírovat jídlo bezprostředně po jeho přípravě, krásně teplé a čerstvé.

Pekařská 621/7, 155 00 Praha 5
tel.: 257 011 100, mobil: 608 275 801
e-mail: obchod@septim.cz, www.septim.cz

hASAP consulting, s.r.o.

ESAX – účinný systém pro označování potravin
Potravinářské etikety Esax jsou určeny k označování jídel a produktů, 
které jste zhotovili ve Vaší restauraci nebo v jakémkoli provozu 
gastronomických služeb. Více informací najdete na našem webu.

Vranská 620/18, 142 00  Praha 4 
tel.: 261 220 532, mobil: 724 772 300
e-mail: hasap@hasap.cz, www.hasap.cz

KREiNER spol. s r.o.

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 ná-
bytek, radiátory, náhradní díly, odlučovače tuků, vše od významných výrobců. 
Pro členy AhR individuální slevy až 20% (mimo výprodejové či zlevněné zboží).

Tylova 49, 301 24 Plzeň
tel.: +420 377 830 111 
e-mail: info@kreiner.cz, www.kreiner.cz

VEcToR iNTERNATioNAL spol. s r. o.

Minibary Dometic a iSM Platinum se slevou 20 %  pro členy AhR
Při zakoupení jakýchkoliv minibarů Dometic či iSM do konce listopadu 
2014 obdržíte od nás slevu ve výši 20 %. Vlastnosti: vysoká kvalita, abso-
lutně bezhlučný provoz, nížená spotřeba dle směrnice Eu, výběr z víc než 
40 typů. Tento inzerát slouží jako kupon na slevu!

Čsl. armády 702, 253 01  hostivice
tel.: 220 561 666, mobil: 603 485 991
e-mail: vector@minibar.cz, www.minibar.cz



Dallmayr Vending & office, k.s.

V Areálu 1183, 252 42  Praha západ - Jesenice
tel.: 848 307 307, e-mail: info@Dallmayr.cz
www.Dallmayr.cz

Dallmayr – nevšední káva pro každou příležitost   
Káva špičkové kvality a prvotřídní služby v oblasti kávovarů a automatů 
do Vaší restaurace, hotelu, kanceláře i obchodní nebo výrobní firmy.
Navrhneme a dodáme vhodné řešení pro Váš gastronomický provoz 
i kancelář. Profesionální servis.

T&M cREATiVE, s. r. o. 

Bohaté zkušenosti a znalosti v marketingové komunikaci   
Agenturní činnost – vydavatel GASTRo REPoRT&MiNuTKA, 
cAFÉ&PATiSSERiE, hoTREQ-RoČENKA DoDAVATELů, pořadatel 
GASTRo TouR a hoTREQ FoRuM, generální partner a produkční 
agentura BiDVEST TouR.

Nový Zlíchov 3172/6, 150 00  Praha 5
mobil: 724 500 365, e-mail: info@tmcreative.cz
www.tmcreative.cz 

QSL s.r.o. Petr Baudyš

Účinný nástroj ke kontrole hygieny – BioFinder   
QSL – Quality – Safety – Legality, nabízí komplexní servis v oblasti kvality, 
bezpečnosti a označování potravin. Jako novinku QSL nabízí na českém 
trhu BioFinder – přípravek pro ověření účinnosti Vaší sanitace. Do 10 s 
budete vědět, zda byla Vaše sanitace účinná.    

Plaská 622/3, 150 00  Praha 5 
mobil: 602 681 569, e-mail: info@qualitysl.cz
www.qualitysl.cz

hoRES PLuS s.r.o.

Na celné 2, 150 00  Praha 5
tel.: 257 323 048, mobil: 603 47 63 47
e-mail: info@horesplus.cz, www.horesplus.cz

NoVÁ GENERAcE MoDuLu WEB BooKiNG  
Spustili jsme novou verzi modulu Web booking, který umožňuje vytvořit 
rezervaci přes vaše stránky. Najdete v ní propracovanější správu slev, 
doplňkové služby k pokoji, kontrolu průběhu rezervace, nebo možnost 
zaplatit prostřednictvím služby GoPay.

comGate, a.s.

Na Výsluní 201/13, 100 00  Praha 10
tel.: 840 111 242, mobil: 731 433 877
e-mail: mail@comgate.cz, www.comgate.cz

Platební terminály – akceptace platebních karet.
Nabízíme exkluzivní podmínky pro akceptaci platebních karet přes 
platební terminály. Jako jediný agregátor na trhu rozlišujeme platby dle 
původu karty a tím výrazně snížíme Vaše náklady z jednotlivých transakcí. 
Pro více informací nás kontaktujte.

Šafra & partneři s.r.o., advokátní kancelář

Právní podpora AhR: A máme vše v pořádku!  
o nutných změnách zakladatelských dokumentů a smluv o výkonu funkce 
toho bylo napsáno hodně. Pokud jste ale ještě neučinili vše potřebné, 
obraťte se na nás. Zajistíme vše potřebné včetně notářského zápisu a změn 
v obchodním rejstříku.

Revoluční 8, 110 00  Praha 1, mobil: 777 613 627
e-mail: martin.holub@safra-advokati.cz
www.safra-advokati.cz



Prádelna Kyselý, a.s.

Komplexní servis ložního, froté a stolního prádla  
Komplexní servis pro hotely, restaurace a potravinářské provozy spočívající 
v praní a pronájmu ložního, froté a stolního prádla, oděvů a rohoží. Moderní 
technologie zpracování a identifikace prádla. certifikace RABc EN 14065, 
iSo 14001 a 9001.

Vlasákova 333, 258 01 Vlašim
tel.: 317 841 841, mobil: 773 792 990
e-mail: pradelna@pradelna.cz, www.pradelna.cz

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 14 

ASW Systems, a.s. 15% sleva na pokladní a informační systém Septim 

Douwe Egberts Professional ZDARMA test kávovaru cafitesse včetně kávy a mléka na 14 dní – 1 měsíc

hoTEL TiME, a.s.
Napojení na portály – pro hotely, které si v období 1. 11. 2014 až 1. 2. 2015 pořídí 
systém hotelTime, obdrží od nás napojení na channel manager zdarma

J.J. Darboven s.r.o.
* ZDARMA test kávovarů, kávy a čajů
* Bezplatná účast na baristických školení v J.J.D. coffee Academy

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

Neumanna s.r.o. 
až 20% sleva na všechny produkty, sjednaná dohodou dle konkrétních obchodních 
podmínek

Papillons a.s. 5% benefit pro členy AhR ČR

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

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

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

GuBi computer systems, s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00  Praha 4
tel.: 583 216 741, mobil: 774 715 621
e-mail: info@gubi.cz, www.gubi.cz

Spolehlivé řešení pro hotel, SPA&Wellness
GubiSPA – Systém pro řízení a kontrolu jednotlivých úseku hotelů a lázní. 
Moduly GubiSPA poskytují funkce pro práci s jednotlivci i skupinami. 
Nově se zaměřují na funkce pro podporu prodeje a predikce obchodního 
potencionálu klienta.


