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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme Vám říjnový Newsletter s aktuální inzercí garantovaných dodavatelů Asociace hotelů a restaurací České republiky. Rádi Vám zprostředkujeme
kontakt s konkrétní osobou v dané společnosti. Newsletter je uložen na našich webových stránkách www.ahrcr.cz v sekci Dodavatelé – Newsletter.
Zároveň budete mít příležitost se s nimi setkat na společných akcích Roadshow v příštím roce 2014.
Přijměte naše pozvání na 8. Výroční konferenci AHR ČR, která se koná ve dnech 21.– 22.listopadu 2013 v brněnském hotelu BW International. Konference
je kombinací již tradičního setkáním odborníků našeho oboru s řadou zajímavých přednášek a společenských setkání. Je zároveň možností potkat své
kolegy i seznámit se s nejnovějšími produkty našich partnerů. Více ke konferenci na http://konference2013.ahrcr.cz či na emailu svecova@ahrcr.cz.
Těšíme se na Vás!
S pozdravem
Klára Zachariášová
Generální sekretář AHR ČR

Rieber & Son Chef Club

Mělnická133,Byšice,27732
kontaktníosoba:MarekProcházka,tel.:315645300,mobil:602516929
e-mail:chefclub@chefclub.cz,www.chefclub.cz

Nechte se inspirovat prémiovou řadou výrobků Rieber & Son Chef Club

VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME.

Rieber & Son Chef Club přináší spolu s moderním pohledem na profesionální
gastronomiitaképrémiovouřaduvýrobků,kterénajdouširokéuplatněnívšudetam,
kde má své místo kvalita. Pečlivý výběr kvalitních čerstvých surovin z vybraných
pěstitelskýchoblastíajejichšetrnézpracování,uchovánípřírodníchchutíbezpoužití
glutamanu…,tojsouzákladnístavebníkamenymoderníchproduktů,kterépodpoří
nejen originalitu vašich receptur a kreativitu jídel, ale také nízkou spotřebu energií
aznačnouúsporučasu.

Sladké NOVINKY v portfoliu Rieber Chef Club:
–Křehkýjablečnýzávin
–Křehkýzávinsmákemavišněmi
–Lívance

www.sladkovalimonada.cz

VECTOR INTERNATIONAL spol. s r.o.
od firmy

NOVINKA!

Čsl. armády 702, 253 01 Hostivice
tel.: +420 220 561 666, mobil: +420 603 485 991
e-mail: vector@minibar.cz
www.minibar.cz

Profesionální dezinfekce a odstranění pachů
Rychlé a účinné zařízení na bázi aktivního kyslíku
®

Vše co potřebujete v jedné
dodávce do 24 hodin!

LifeOX působí především šetrně k přírodě, nezanechává žádné
odpadní látky, přesto funguje jako silné dezinfekční činidlo.
MAKRO Distribuce

bakterie viry plísně zápach

9263_MAKRO-Delivery-90x50.indd 1

Tel: 517 307 111
info@christof.cz
www.christof.cz

CHRIŠTOF, spol. s r.o. 3/13/13 2:13 PM
Sportovní 3
782 01 Vyškov

PRONÁJEM A KOMPLEXNÍ SERVIS HOTELOVÉHO PRÁDLA
Starost o prádlo přenechte profesionálům

Naše společnost se dlouhodobě zabývá péčí o prádlo, díky provozům v Brně a ve Štětí
nabízí své služby v rámci celé republiky. Naší specializací je PRONÁJEM A KOMPLEXNÍ
SERVIS HOTELOVÉHO PRÁDLA – služba založená na půjčování hotelového prádla, které
je majetkem naší společnosti, s následným servisem, který zahrnuje praní, žehlení,
dopravu, drobné opravy a výměnu opotřebovaného prádla za nové. Tato služba velmi
operativně reaguje na potřeby zákazníků, šetří čas, náklady na zaměstnance, skladové
prostory a optimalizuje náklady spojené s hotelovým prádlem.
Kontaktujte nás a my vám zdarma vypracujeme nezávislou nabídku pro Váš provoz,
která může vést ke snížení Vašich nákladů spojených s prádlem.

Odstraňuje zápach cigaretového kouře, domácích zvířat a potu
Rozkládá chemické látky
Likviduje bakterie, viry, houby, plísně, patogeny a alergeny
Prodlužuje skladovatelnost ovoce a zeleniny
Zaváděcí cena 19.990,- Kč bez DPH!

Ecolab Hygiene s.r.o., Hlinky 118, 603 00 Brno
kontaktní osoba: Ing. Jiří Mazáč
tel.: +420 543 518 250, mobil: +420 602 760 243
e-mail: Jiri.Mazac@ecolab.com, www.ecolabcz.cz

EFEKTIVNÍ A ÚSPORNÉ MYTÍ NÁDOBÍ
Solidy – pevné mycí prostředky pro průmyslové myčky nádobí
– komplexní sortiment vysoce účinných prostředků pro různé podmínky
tvrdosti vody
– optimální dávkování díky spolehlivým dávkovacím zařízením Ecolab
– jedna 4,5 kg kapsle nahradí 15 l tradičního mycího přípravku
– snadná a bezpečná manipulace
– úspora provozních nákladů, obalových materiálů, nákladů na přepravu
i skladových prostor

KRONEN Praha, spol. s r.o. Lysinská 1863/44, 143 00 Praha 4
Tel.241773481,l.31, 602 287 371 e-mail:obchod@kronen.cz

NOVÉ-PODSTOLOVÉ MYČKY GENERACE 2013
SPOTŘEBA 1l
vody/program(FP)
MYČKY NA NÁDOBÍ: PROFI FX; PREMAX FP
MYČKY NA SKLO (koš 400x400 mm)
PROFI GC; PREMAX GCP
MYČKY NA SKLO (koš 500x500 mm)
PROFI GCX,GX; PREMAX GP
Jednotlačítkové ovládání VISIOTRONIC
s displejem a komunikací v ČJ, USB rozhraní.
Aktivní sušení i u myček na sklo. Kontrola stavu
mycího roztoku vč. úpravy dávkování chemie.
Možnost mytí 2 košů najednou..další detaily na
www.kronen.cz

NCH Czechoslovakia, spol. s r.o.

Petrská 1168/29, 110 00 Praha 1
korespondenční adresa: Nádražní 203, 250 64 Měšice
kontaktní osoba: MUDr. Daniel Havránek, mobil: +420 737 269 373
e-mail: dhavranek@chemsearch.cz, www.bioamp.cz

Biologická péče o odpadní systémy III. generace
a čištění výměníků tepla
Unikátní spojení mikrobiologie a technologie
Systém biotechnologické péče o odpadní systémy III. generace se vyznačuje navýšením
aktivních bakteriálních kmenů z 5 kmenů na 12 kmenů. V současné době tyto bakteriální
kmeny dokážou kromě tuků a biologických látek odstraňovat ropné produkty i minerální
oleje. Přidanou hodnotou je ochrana zařízení používaných v odpadních systémech, jako jsou
čerpadla, klapky, ventily apod.
Pro období podzimu nabízíme službu čištění výměníků tepla, čerpadel, či chladicích systémů
od minerálních úsad, vodního kamene a rzi prostřednictvím technologie X-cleaner.

PAPILLONS a.s.

Přadlácká 89, 550 01 Broumov
tel.: +420 491 502 200
e-mail: info@veba-ht.cz
www.papillons.cz

Výrobky PROWELL
„DRY in WET“
„suchý ve vlhkém“
Funkční froté – patentovaná novinka
Přinášíme na trh patentovanou novinku – funkční froté výrobky Prowell. Tyto výrobky jsou výjimečné unikátní
konstrukcí. S novými vlastnostmi a uživatelským komfortem „DRY in WET“.
Hlavními přednostmi jsou:
– výborná savost
– hřejivý komfort
– rychlé schnutí
– malá objemnost
S těmito výrobky
získáte příjemný
pocit sucha1a 27.9.2013
tepla.
Newsletter
Vizitka_v3.pdf
15:49:33
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Webový hotelový software, který
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tel.: +420 257 011 100
e-mail: mail@septim.cz
www.septim.cz

tel.:
+420roku
257
011
100
Do konce
2013
instalační
e-mail:
mail@septim.cz
práce zdarma.
www.septim.cz
T&M CREATIVE, s. r. o.

Nový Zlíchov 3172/6, 150 00  Praha 5
kontaktní osoba: Miroslava Helmichová
mobil: +420 724 500 365, e-mail: info@tmcreative.cz
www.tmcreative.cz

Gubi computer systems s.r.o.

Na Strži 1702/65, 140 00  Praha 4
kontaktní osoba: Jiří Bittner, obchodní ředitel
tel.: +420 583 216 741, mobil: +420 774 715 621, e-mail: info@gubi.cz, www.gubi.cz

GubiSPA – pro aktivní styl řízení…
Spolehlivé řešení pro Hotel, SPA&Wellness
GubiSPA – hotel
Systém pro řízení a kontrolu ubytovacího úseku hotelů a lázní. Modul Hotel poskytuje
rezervaci pokojů jednotlivcům i skupinám (rezervační modul, internetová rezervace)
s vazbou na osobní účet, práci s neomezeným počtem pokladen, fakturační modul, funkce
pro housekeeping, napojení na systémy PayTV, telefony, zámkové a ekonomické systémy.
GubiSPA – wellness
Systém pro řízení a kontrolu wellness a rehabilitačních úseků lázeňských a wellness hotelů.
Modul Wellness zajišťuje rezervaci rehabilitačních kapacit a služeb s vazbou na osobní účet,
tvorbu a časování balíčků procedur, respektování specifik při časování (návaznosti procedur,
kontraindikace), přehledy vytíženosti provozu…

Nové myčky série PT
Top Performance

Marketing a produkce v hotelnictví a gastronomii
 reklamní marketingově-poradenská agentura specializovaná na ho.re.ca segment
–
– odborné vydavatelství – časopis profesionální gastronomie GASTRO REPORT –
MINUTKA, speciál věnovaný kavárenství a cukrárenství CAFÉ&PATISSERIE, profesní
katalog HOTREQ – ROČENKA DODAVATELŮ PRO HOTELNICTVÍ, LÁZEŇSTVÍ,
GASTRONOMII A VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
– pořadatel festivalu profesionální gastronomie GASTRO TOUR a HOTREQ FÓRUM

Nabídka pro členy Asociace hotelů a restaurací ČR:

– 15% zvýhodnění cen prezentace v HOTREQ – ROČENCE DODAVATELŮ
– 15% zvýhodnění cen prezentace v magazínu profesionální gastronomie GASTRO
REPORT – MINUTKA

-brilantní
-rychlé
-úsporné

www.winterhalter.cz

Contech-Connect Technologies, s.r.o.

Ohradní61,Praha4,14000
kontaktníosoba:JiříDoktor,tel.:284011888,mobil:603151116
e-mail:contech@contech.cz,www.contech.cz

Technické a organizační zajištění eventových služeb pro organizátory
i pořadatele
Proﬁ servis společenských a ﬁremních akcí na vysoké úrovni.
Eventové služby

PomůžemeVámsorganizacíakcínašpičkové úrovnineboakciproVászorganizujeme na klíč.Najdeme
vhodné prostory, zajistíme jejich technické vybavení a zařídíme vše, co si vyžaduje úspěšná akce včetně
personálníhoobsazeníadoprovodnéhoprogramu.

Technické zajištění a vybavení

Pronajmeme Vám veškerou techniku na špičkové úrovni nebo Vaše prostory vybavíme novou technikou
včetněinstalaceazaškolení.Nadodanoutechnikuzajišťujemeplnýservis.

Profesionální personální obsazení

Objednané služby dodávají pouze zkušení profesionálové. Nabízíme profi obsluhu pronajaté techniky
včetněinstalace;servisnanejvyššíúrovniproodkoupenoutechniku.Samozřejmostíjsouidalšíprofesejako
produkční,scénáristé,návrhářiapod.

400970_INZ_BS_TM_NEWSLETTER.indd 1

Bidvest Foodservis

15.3.13 11:10

www.bidvest.cz,www.objednatzbozi.cz
ZákaznickécentrumČechy: 605642642,414113414
ZákaznickécentrumMorava:605642643,414113415

Servis: 260 nákladních aut denně / 6000 objednávek denně

Garantovatgastronomickýmzákazníkůmvynikající,efektivníaspolehlivouslužbuvoblastidodávek
čerstvých,chlazených,mraženýchasuchýchpotravin,včetněnon-foodpoložekagastrozařízení.

Efektivní on-line distribuce mezi
HotelTime a AvailPro

Kvalita:

Vyvíjet,vyrábět,nakupovatadodávatbezpečnéakvalitnívýrobkyasuroviny,kteréuspokojí
požadavkygastronomickýchprovozůsohledemnajejichspecificképotřeby,naplnitočekáváníazajistitspokojenostnašichzákazníků.

● automatické přijetí rezervace z více než 100 rezervačních portálů přímo do systému HotelTime
● aktualizace cen a volných pokojů na rezervačních portálech přímo ze systému HotelTime

Inspirace:

–Inovátorposkytujícířešení,tvůrcekonceptů,pomocníkpřiřešeníefektivityprovozu.
–Inspirátorempřitvorběmenuadosaženípodnikatelskýchzáměrů= TVORBY ZISKU.
Podílíme se na rozvoji a zvyšování úrovně české gastronomie včetně hledání a rozvíjení
kuchařskýchtalentů.
UniConsulting_90x50.ai 1 7.1.2013 15:04:41

www.hoteltime.cz | Jan Kubeš, tel.: +420 733 360 292

Nestlé Česko s.r.o.

MeziVodami2035/31
14320Praha4
tel.:+420800135135,e-mail:info@nestle.cz,www.kavadohotelu.cz

Přesvědčte se sami o výhodách našeho nápojového řešení
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…Vaši zákazníci si zaslouží dobrou kávu

CM

ProfesionálnínápojovétechnologieNESCAFÉ ALEGRIAjsouvhodnýmřešenímnejenpro
snídaňovou a kongresovou kávu.

MY

–rychlápřípravanápojestisknutímjednohotlačítka
–přesnáajednoducháevidencevydanýchporcí
–možnostmobilityzařízeníbezpevnéhopřívoduvody
–jednoduchýabezúdržbovýprovoz
–možnostnastaveníkonvic
Pro více informací kontaktujte naši zelenou linku a nechte si ušít nabídku přímo na
míru Vašeho provozu.

MONTYCON - KOMPLETNÍ
VARNÝ SYSTÉM
CONVOTHERM
Konvektomaty s jedinečným patentovaným uzavřeným systémem
a jednoduchým ovládáním
CONVOCHILL
Výkonné šokové chladící a mrazící zařízení
ALTO-SHAM
Zařízení na Halo Heat šetrné pečení, uzení,
dohotovení a udržování v bezpečné expediční teplotě
INDUCS
Indukční grily, woky a sporáky

UniConsulting

Y

CY

Řešení pro
certifikace ISO, BRC, IFS, HACCP a další
označování potravin
dotace

CMY

K

www.UniConsulting.cz

Prádelna Kyselý, a.s.

Vlasákova333,25601Vlašim
kontaktníosoba:Bc.LenkaHájková
tel.:+420317841841,mobil:+420773539747
e-mail:pradelna@pradelna.cz,www.pradelna.cz

Pronájem ložního, froté a stolního prádla.
Profesní oděvy na míru!
Stojíte před rozhodnutím nákupu nového prádla?

Nabízíme komplexní prádelenské služby pro hotely, restaurace a potravinářské firmy,
pronájemprádlaapracovníchoděvů.Prodejapronájemrestauračníhoprádla.Využíváme
modernítechnologiepraní.Certifikace–RABCEN14065,ISO14001a9001.

www.montycon.cz

Služby pro hotely: pronájem ložního prádla, froté prádla, matracových a polštářových
protektorů,výplní.Profesníoděvypropokojskéahotelovýpersonál.Komplexníprádelenské
služby7dnívtýdnu.

MONTYCON gastro, s.r.o., ul. Rudná 907/37, 700 30, Ostrava, Zábřeh
mob.: +420 602 725 999, tel.: +420 596 624 904, fax.: +420 596 612 693, info@montycon.cz

Služby pro restaurace:pronájemstolníhoprádlavširokéškálebarev.Profesníoděvypro
kuchařeaobsluhujícípersonálvčetněkomplexníhoservisu.

Neumanna s.r.o.

Okružní974,54941ČervenýKostelec
kontaktníosoby:Ing.MirekNeumann–jednatel,Mgr.JindřichHovorka–obchodníředitel
tel.:+420491461811,mobil:+420603809920,e-mail:info@neumanna.cz,www.neumanna.cz

Profesionální certiﬁkované hotelové prádlo na míru
Ekonomické hotelové prádlo s dlouhou životností

Výroba lůžkovin na míru
Ložníprádlovyrábímenazakázkudlepotřebzákazníka(libovolnýrozměr,typuzávěru,barvanitíatd.).
Froté program
Nabízímeširokýsortimentfrotévysokéživotnostiavynikajícíchparametrůsavosti.
Ubrusy a naprony
Stolníprádlovysokékvalityaživotnostivluxusníchiekonomickýchvariantách.
Balneo program
Probalneoprovozynabízímevýrobubalneoamasážníchplachetnamíru.
Analýza prádla zdarma
Napřáníposoudímeekonomikuvašehosystémuprádlaanavrhnememožnéúspory.

SIX Payment Services (Europe) S.A.
Rybná14,11000Praha1

kontaktníosoba:MarieDanišová,CzechBranchManager
mobil:+420776661611,e-mail:marie.danisova@six-group.com,www.six-payment-services.com

SIX Payment Services = platební řešení bez hranic

Jednoduché & efektivní řešení karetních operací pro Váš provoz

SpolečnostSIX Payment Servicessezabýváposkytovánímslužebvoblastiakceptaceplatebníchkaretana
českémtrhudisponujeněkolikaunikátnímivýhodami:
•jsme naprosto nezávislí na bankách, tzn. není třeba měnit žádné bankovní spojení; platby jsme schopni
poukázatnajakýkolivúčetatoidozahraničí;úhradyzasílámejiž následující den
•našeterminálydisponujífunkcíDCC(dynamickákonverzeměn),sekteroujemožnéuplatebzahraničních
hostůzískatslevuzezákladníhopoplatkuve výši 1%
•poskytujeme taktéž velmi přehledné výkaznictví – denně zasíláme na zvolený email(y) přehled transakcí
provedenýchpředchozíden
•kroměvšechstandardníchkaretjemožnéakceptovatnovětakéčínskoukartuChina Union Pay
•našeterminályběžíbuďpřesinternet/ WIFI nebo GPRS,tedyodpadajíproblémyspřenosemdat,jaktomu
bývávpřípadětechnologieBlueTooth

CHCETE UŠETŘIT NÁKLADY NA VODU A ENERGIE?
MÁTE PROBLÉM SE ZANÁŠENÍM KANALIZACE TUKEM?
POTŘEBUJETE NOVÝ LAPÁK TUKŮ V BEZZÁPACHOVÉM
AUTOMATICKÉM PROVEDENÍ?
… kontaktujte nás!

SVĚŘTE SE DO PÉČE SPECIALISTŮ NA KÁVU

Vyzkoušejte zDArmA naši technologii.

www.asio.cz

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

J.J. Darboven s.r.o., Na Radosti 413, 155 21 Praha 5
kontaktní osoba: Jiří Hruška, tel.: +420 602 274 781
www.darboven.cz

• komplexní nabídka pro gastronomické provozy včetně technologie
• profesionální řešení konferenční a kongresové kávy
• inovativní snídaňový koncept

ASIO, spol. s r.o., Kšírova 552/45, CZ - 619 00 Brno
Tel.: +420 548 428 111, fax: +420 548 428 100
E-mail: asio@asio.cz

Revoluční8/1084,11000Praha1
kontaktníosoba:Mgr.MartinHolub,advokát
tel.:+420296785411,mobil:+420777613627
e-mail:martin.holub@safra-advokati.cz,www.safra-advokati.cz

Litigace, insolvence, zastupování v rozhodčím řízení – odměnu lze sjednat
jako podíl na věci, není třeba bezpodmínečně hradit smluvní advokátní
odměnu v plné výši v průběhu sporu
Umíme Vás chránit
PoskytujemeochranuVašimhmotnýmiprocesnímprávům.
SOUDNÍSPORY–zaměřujemesezastupovánklientůvsoudníchsporechpředsoudyvšechstupňůataké
vrozhodčímřízení
INSOLVENCE – přihlašujeme pohledávky za dlužníky, účastníme se úkonů v rámci insolvenčního řízení za
klienty, připravujeme návrhy na zahájení insolvenčního řízení a vyjádření ve věci samé včetně daňového a
účetníhoaspektu
TRESTNÍŘÍZENÍ–přihlašujemeazastupujemepoškozenívrámcitrestníhořízení
UMÍMEVÁSCHRÁNIT.

STAŇTE SE GArANTOVANÝM DODAVATELEM AHr čr
Výhody členství:

•certifikátGarantovanéhododavateleAHRČR
•možnostpoužívatlogoAHRČR
•zdarmainzercevNewsletterDodavatelů,kterýjevydávánčtvrtletně
•možnostvloženínabídkyinzercenawww.ahrcr.czvsekciDodavatelé
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BENEFITY DODAVATELŮ pro členy AHR ČR v roce 2013
ASW Systems, a.s.

15% sleva na pokladní a informační systém
Septim

Douwe Egberts Czech Republic s.r.o.

Test zdarma: Zapůjčení kávovaru a poskytnutí
ingrediencí na 14 dní  –  1 měsíc

J.J. Darboven s.r.o.

* ZDARMA test kávovarů, kávy a čajů
* 10% SLEVA na výjimečné čaje EILLES
* 10–20% SLEVA na lahodnou kávu a ostatní
sortiment

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 FORUM – Diana Marková: markova@gastroahotel.cz

