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Editorial

EDITORIAL
Vážení čtenáři,
je neuvěřitelné, jak rychle čas uplynul a máme tu opět léto, čas prázdnin
a dovolených. A s ním vám chceme představit zcela nový Katalog partnerů AHR
ČR, ve kterém vám nabízíme komplexní řešení a přehled novinek pro vaše
zařízení od našich dodavatelů. Brožura je rozdělena do několika úseků, jako je
řešení pro F&B, Housekeeping, Sales a mnoho dalších. Naleznete v ní širokou
škálu novinek, doporučení a slevy od našich dlouhodobých partnerů, kteří se
mohou pyšnit certiﬁkátem garantovaného dodavatele AHR ČR, a kvalita jejich
výrobků a služeb vás tak zaručeně nadchne.
Věřím, že vás jejich nabídka osloví, a naleznete tak v brožuře inspiraci nejen pro
následující letní sezónu, ale i v případě plánované renovace či nového projektu.
A pokud hledáte změnu, která vám pomůže snížit náklady, zlepšit kvalitu
a posunout se vpřed, také jste na dobrém místě. Naši dodavatelé jsou ochotni
vám s čímkoliv pomoci a nalézt řešení přímo na míru vašemu zařízení.
Mnoho z našich dodavatelů jste mohli osobně potkat na našich Roadshow, které každoročně pořádáme, poslední
z nich nás letos čeká v září v Karlovarském kraji. Brzy se můžete také těšit na pozvání na konferenci, která se bude
konat 20.–21. 10. 2022 v hotelu Best Western Premier International Brno, kde se můžete s našimi dodavateli
rovněž setkat.
Doufám, že letošní léto pro vás bude lepší než to loňské. Přeji vám upřímně z celého srce mnoho spokojených
hostů a krásné pohodové letní dny zalité sluncem.
Veronika Stránská
Manažer akcí a projektu Hotelstars
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PIVOVARY STAROPRAMEN
Léto ve znamení pivních novinek
Pivovary Staropramen, tuzemská pivovarská dvojka, nachystala pro letošní rok celou řadu novinek. Tou
největší je Staropramen 12 od sládků pražského Smíchova. To pivovar Ostravar se letos poprvé vydává za
hranice domovského regionu a přibližuje svá piva k zákazníkům a konzumentům po celé republice.
Češi si umí věci pěkně vychutnat, a ukázkově to platí právě o pivu. I když se preference konzumentů průběžně
mění, od roku 2010 roste zájem o dvanáctistupňová piva z kategorie ležáků. „Pro novou Staropramen 12 je
charakteristická plnější, ale stále vyvážená chuť. Právě vyváženost je typická pro všechna naše piva, a je důvodem,
proč je konzumenti pravidelně vyhledávají,“ říká Jan Špaček autor receptury a současně vrchní sládek pivovaru
Staropramen. V průběhu pětinásobného chmelení jsou využity tři druhy chmele – Sládek, Premiant a Magnum.
Novinka je dostupná v obchodech, ale řada konzumentů nedá dopustit na točené, a tak ji vyhledávají na čepu
vybraných hospod a restaurací.
Ostravar v celé ČR
Dosud regionální Ostravar vstoupil s pivy Ostravar 12, Mustang a Černá Barbora na celonárodní trh. Temně hořká
Černá Barbora a Mustang s divokým chmelem Kazbek vychází ze Speciálů ze spilky na tuzemské pivovarské mapě
těžko hledají konkurenci. Ambicí ostravského pivovaru je nabízet svá piva ve 2 000 provozovnách po celé zemi.
Na spolupráci s hospodami pracoval Ostravar i během pandemie, když silně investoval a zmodernizoval 11 %
svých partnerských hospod.

Kontakt: info@staropramen.cz | www.staropramen.cz
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BIDFOOD
Ochutnejte GELATO! Ochutnejte zmrzlinu La Panna!
Zmrzlinu La Panna vyrábíme pouze z těch nejkvalitnějších surovin a podle originální italské receptury. Viva I'Italia.
Nechte se unést pestrou nabídkou zmrzlinových i sorbetových příchutí, kvalitním provedením i jedinečným
atraktivním zdobením. Chuť zmrzliny podtrhnou také naše pečené cukrové kornouty, které vynikají svojí
křupavostí a chutí.
Nabídka La Panna začíná ovocnou řadou Sorbetto, která obsahuje prvotřídní sorbety s vysokým procentem
ovocné složky, navíc bez barviv a chemických náhražek. Vyzkoušejte tradiční jahodu, citron či sladké mango.
Novinkou této řady je unikátní příchuť hruška Williams. Ideální osvěžení do horkých letní dnů. Řada Sorbetto je
vhodná také pro vegany!
Následuje řada Classico, která zahrnuje ty nejpopulárnější druhy, jako jsou vanilka, čokoláda, stracciatella
a mnoho dalších. Tato řada je postavena na pravé a poctivé smetaně, která dává zmrzlině nenahraditelnou
strukturu a chuť. Vyzkoušejte klasickou vanilkovou, tak jak má být.
Pro milovníky neotřelých chutí máme řadu Collezione, která nabízí unikátní příchutě, jako je pekanový
ořech s medem, carrot cheesecake či mátová s čokoládou. Vlajkovou lodí je zde však Real Pistacchio, která je
vyrobená z pravé pistáciové pasty. Ta pravá chuť Itálie!

Kontakt: Radek Švajcr | radek.svajcr@bidfood.cz | +420 737 219 273 | www.bidfood.cz
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NEKTAR NATURA
Nektar Natura nabízí kompletní nápojová řešení, výdejní – chladicí zařízení
a technickou podporu 24/7
Naše hlavní hodnoty jsou spolehlivost, čerstvost, inovace, technologie a udržitelnost. Nabízíme kompletní řešení
výdeje nápojů na hotelových snídaních, podpořené vysoce kvalitními službami, na kterých si velmi zakládáme.
Neustálá schopnost dodat zakázku na všechny trhy je něco, na co jsme hrdí. Naši partneři šetří čas a peníze na
balení, přepravu zásob, náklady na logistiku (skladování) a snížení elektřiny na chlazení nápojů.
Naše společnost sídlící pod jednou střechou spojuje výrobu džusů a dávkovačů pro kvalitní servis. Největší
výhoda, díky které je ﬁrma ﬂexibilní a schopná reagovat na požadavky klientů. Úpravy lze provádět při výrobě
džusové řady a výběru potřebného zařízení. Přizpůsobujeme se přáním a potřebám našich partnerů.
Vztah založený na důvěře, vstřícnosti a respektu může přinést dlouhodobou spolupráci.
Naše řešení je více organické, protože nám záleží na životním prostředí, zdraví a lidech. Je to luxusní zboží
budoucnosti, které také chceme dopřát všem, kteří pracují v Nektar Natura. Prvním krokem byl vývoj a dodávka
zeleninových nápojů řady Vita a Vita Well by Nektar Natura. Pevně věříme, že naše dlouhodobá strategická
výhoda nám bude dána naším upřímným trvalým zájmem o životní prostředí a zdraví nás všech.
Hlavním cílem je také minimalizovat negativní dopad na životní prostředí nabídkou různých řešení pro snižování
uhlíkové stopy (souvisejících se snižováním nákladů na skladování, přepravu, chlazení a odpadové hospodářství).
Poskytujeme produkty a služby ve více než 35 000 hotelích ve více než 30 zemích, 24/7/365.

Kontakt: Alex Januškovski | alex.januskovski@nektar.eu | +420 244 461 917 | cz.nektarnatura.com
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JACOBS DOUVE EGBERTS
Rozmazlujte své hosty kávou
L'OR Professional představuje nový ucelený kávový koncept pro hotely, „Cestu kávy“. Zajistí vašim hostům kávový
zážitek nejvyšší kvality od ranního šálku až po večerní kávový drink. „Cesta kávy L’OR“ zahrnuje aromatickou,
čerstvě namletou zrnkovou kávou během snídaně, možnost vychutnat si lahodnou kávu z kapslového kávovaru
v soukromí pokojů po odpoledním návratu ze schůzek nebo poznávání města, šálek kávy po večeři v hotelové
restauraci i kávový koktejl v lobby baru. Pokud hotel disponuje zázemím pro pořádání konferencí, je třeba myslet
na rychlý refreshment pro jejich účastníky. Během coﬀee breaku je optimální profesionální kapslový systém L'OR
Suprême s profesionálními kapslemi, se kterými si hosté jedním dotykem připraví bezkonkurenční kávu.
Správný kávovar i výběr kávy
Kávoví specialisté připraví řešení na míru potřebám konkrétního hotelu a přáním jeho hostů. Inovativní kávový
koncept L‘OR Professional zahrnuje zapůjčení všech kávovarů zdarma, včetně jejich rychlého servisu. Pro každou
situaci je ideální jiný kávovar. Během snídaní, kdy je třeba obsloužit velký počet lidí najednou, je vhodný
profesionální automatický kávovar, který v případě potřeby hosté dokážou obsluhovat i sami. Během dne je
perfektním partnerem hotelových baristů pákový kávovar.
Rozmazlovat své hosty
Nabídka kvalitní kávy podle přání hostů během celého dne se do budoucna zřejmě stane standardem. Hotely
chtějí své hosty hýčkat a poskytnout jim dokonalý servis v každém ohledu. „Káva je podstatnou součástí dne
většiny lidí, chceme proto našim hostům zajistit její dostupnost v každém okamžiku a při každé příležitosti,“ říká
Josef Neufus, ředitel Le Palais Art Hotelu Prague.
Pro vypracování nezávazné nabídky na míru kontaktujte:
Kontakt: Lumír Františák | lumir.frantisak@jdecoﬀee.com | +420 605 222 293 | www.jdeprofessional.cz
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MATTONI
Vyvážená chuť, dokonalé spojení. To je BirGo
Když se spojí chuťová expertiza a tradice dvou ikonických značek, vznikne něco neodolatelného. Mattoni jako
přední odborník na ovocné příchutě minerálních vod a Budějovický Budvar jako legendární pivovar – dohromady
představují bezmála 300 let zkušeností a odborných znalostí. Není proto divu, že se ze spojení těchto dvou světů
zrodilo něco výjimečného.
Prémiové osvěžení BirGo je šťavnatý mix nealkoholického piva a prvotřídní ovocné chuti, který navíc obsahuje
vyvážený komplex B vitamínů. Nižší obsah cukru oproti jiným ochuceným nealkoholickým pivům dává vyniknout
delikátně hořkým pivním podtónům a složení bez barviv a konzervantů zaručuje autentický požitek ze svěží chuti.
Vedle dvou tradičních a oblíbených citrusových mixů Grapefruit a Citron-Limetka se BIRGO objevuje i v jedinečné
variantě Mango-Limetka, kterou na českém trhu žádný jiný výrobce nenabízí.
BIRGO je jako první nealko pivo v České republice baleno do papírových multipacků, jež navíc neobsahují lepidlo.
Jedná se o technologii tzv. wrap-around s obsahem recyklovaného papíru, jejíž použití ušetří 16 % uhlíkové stopy
oproti klasickým plastovým fóliím. Samotný materiál plechovek pak obsahuje 74 % recyklovaného hliníku.

Kontakt: Miroslav Srch | miroslav.srch@mattoni.cz | +420 602 505 824 | www.mattoni1873.cz

7

Editorial

Řešení pro F&B

Vybavení pro gastronomii

Řešení pro F&B

BOHEMIA SEKT
S růžovou ledy tají: Novinka Bohemia Sekt Ice PiNK! dodá létu grády
Zmrzlinu La Panna vyrábíme pouze z těch nejkvalitnějších surovin a podle originální italské receptury. Viva I'Italia.
Nechte se unést pestrou nabídkou zmrzlinových i sorbetových příchutí, kvalitním provedením i jedinečným
atraktivním zdobením. Chuť zmrzliny podtrhnou také naše pečené cukrové kornouty, které vynikají svojí
křupavostí a chutí.
Nabídka La Panna začíná ovocnou řadou Sorbetto, která obsahuje prvotřídní sorbety s vysokým procentem
ovocné složky, navíc bez barviv a chemických náhražek. Vyzkoušejte tradiční jahodu, citron či sladké mango.
Novinkou této řady je unikátní příchuť hruška Williams. Ideální osvěžení do horkých letní dnů. Řada Sorbetto je
vhodná také pro vegany!
Následuje řada Classico, která zahrnuje ty nejpopulárnější druhy, jako jsou vanilka, čokoláda, stracciatella
a mnoho dalších. Tato řada je postavena na pravé a poctivé smetaně, která dává zmrzlině nenahraditelnou
strukturu a chuť. Vyzkoušejte klasickou vanilkovou, tak jak má být.
Pro milovníky neotřelých chutí máme řadu Collezione, která nabízí unikátní příchutě, jako je pekanový
ořech s medem, carrot cheesecake či mátová s čokoládou. Vlajkovou lodí je zde však Real Pistacchio, která je
vyrobená z pravé pistáciové pasty. Ta pravá chuť Itálie!

Kontakt: info@bohemiasekt.cz | +420 377 197 111 | www.bohemiasekt.cz

8

Editorial

Řešení pro F&B

Vybavení pro gastronomii

Vybavení pro gastronomii

GASTROBOHEMIA.CZ

Kompletní vybavení pro Váš hotel a restauraci
Společnost Gastrobohemia.cz se specializuje na prodej a servis kompletního gastronomického vybavení a je
výhradním distributorem značek Churchill 1795, Dudson, Bonna premium, Schönwald, Pintinox a mnoha dalších.
Naše práce nestojí pouze na dodávkách inventáře, ale především na dlouholetém vztahu se zákazníkem,
hledáním řešení na klíč, ﬂexibilitě, spolehlivosti a odborném přístupu.
Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti gastronomii jsme spolehlivým partnerem při řešení zakázek pro naše
zákazníky. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému zákazníkovi a navržením řešení, které je šité na
míru dle potřeb. Naším cílem je efektivita a spolehlivost s orientací na dlouhodobou spolupráci.

Kontakt: info@gastrobohemia.cz | +420 724 565 805 | www.gastrobohemia.cz
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ROBOT COUPE
Ponorné mixéry Robot Coupe – kompaktní řada CMP od 15 od 45 litrů
Inovace v roce 2022
Se svými pěti řadami ponorných mixérů s 21 modely dosahují kompaktní ponorné mixéry CMP Robot-Coupe těch
nejnáročnějších standardů! Kompaktní ponorné mixéry CMP jsou nyní vybaveny ergonomickou rukojetí pro ještě
více pohodlí, nerezovým krytem motoru pro ještě větší odolnost a zarážkou pro ještě snazší manipulaci. Vyznačují
se také patentovaným napájecím kabelem EasyPlug, který lze vyměnit za pouhých 5 vteřin, najdete jej pouze
u Robot-Coupe a v roce 2014, kdy začal být součástí velkých ponorných mixérů MP, se stal naprostou revolucí!
Kompaktní ponorné mixéry CMP, už tak kompaktní, lehké a navržené pro dokonalou čistotu (odnímatelná
mixovací noha a nože), jsou nyní ještě odolnější, pohodlnější a snáze opravitelné. To jsou nezanedbatelné výhody
pro restaurace a lahůdkářství, kde týmy každý den, někdy i několikrát, připravují 15 až 45 litrů polévek, kuchařů,
kaší…
Pro Robot-Coupe je jako vždy otázkou cti dlouhodobě využívat své know-how a zkušenosti k soustavnému
vylepšování svých přístrojů.

Kontakt: René Havelka | havelka@robot-coupe.com | +420 777 824 020 | www.robot-coupe.com/cz
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WITERHALTER GASTRONOM
Winterhalter – promyšlené a kompletní řešení mytí nádobí
Jako specialista na řešení mytí nádobí v profesionálních podmínkách je ﬁrma Winterhalter již po desetiletí
synonymem pro inovace a spolehlivost. Protože jsme dodavateli kompletních řešení, neustále pečujeme o to,
abychom poskytovali celkovou koncepci od myček, přes mycí prostředky a prostředky kuchyňské hygieny, koše,
úpravu vody až po veškeré příslušenství. Tím Vám zaručujeme, že budete mít vždy hygienicky čisté výsledky mytí
z jediného zdroje – od jednoho dodavatele. Poznejte nejlepší kvalitu vyrobenou v Německu a Švýcarsku.
Ať již jde o gastronomii, hotelnictví, pekárnu, řeznictví nebo veřejné stravování, pro každou potřebu poskytujeme
optimální mycí systém. Naše nabídka pokrývá paletu od malých myček sklenic a nádobí až po vícenádržové
pásové myčky a myčky s automatickým posuvem košů. Díky promyšleným řešením jsme v oboru vždy o jeden
krok napřed. Nejlepším příkladem toho je nový platební model „pay per wash“ - první myčka, za kterou platíte
pouze tehdy, když myčka skutečně běží. To znamená nejvyšší kvalitu mytí pro všechny – nezávisle na rozpočtu
a s maximální ﬂexibilitou. Výhody tohoto moderního platebního modelu zjistíte na www.pay-per-wash.biz
Vaší volbou značky Winterhalter se rozhodnete pro výborné výsledky mytí s maximální účinností.

Kontakt: Luboš Šimunič | marketing@winterhalter.cz | +420 323 604 536 | www.winterhalter.cz
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CZECH KIOSK
Samoobslužná řešení CZECH KIOSK
Specializujeme se na vývoj a provoz samoobslužných platebních řešení pro HoReCa, především samoobslužné
recepce pro hotely (vhodné pro golfové resorty, ﬁtness a wellness) a platební a vyvolávací řešení pro restaurace.
Naše platební automaty uvidíte také v automotive, v nemocnicích, v prodejnách a eShop výdejnách či na
čerpacích stanicích.
Řešení CZECH KIOSK poskytuje obousměrnou integraci do PMS/IS/ERP, platebních, vstupních, zámkových,
věrnostních a dalších systémů.
Pokud nemáme váš systém doposud integrovaný, nabídneme jeho integraci. Příklady integrovaných systémů –
Agnis, Assa Abloy, Better Hotel, GPE, Hores, Hotel Time, Mews, Monet+, Onity, Previo, Protel, Salto, SIX Payment,
Sonet, Storyous, TeeTime.
Hotelová aplikace disponuje přizpůsobitelnými scénáři s řadou hardwarových možností, jako je skener QR kódů,
skener dokladů, platební terminál, tiskárna, výdejník a enkodér hotelových karet a/nebo keybox na karty, modul
pro vzdálený restart periferií automatu, záložní zdroj energie a další.

Kontakt: sales@czech-kiosk.cz | +420 739 004 466 | czech-kiosk.cz

Hotelové kiosky

• generování ubytovacích karet hostů

• plně automatický expresní check-in/out (výdej/příjem klíčů)

• backup plán pro vydání karet k pokoji při nedostupném PMS

• přihlášení hosta k rezervaci, sken dokladů, editace údajů,
účel pobytu, podpis

Restaurační kiosky

• platba na terminálu, tisk stvrzenky s číslem pokoje/boxu/pinu

• zobrazí vaše menu – skupiny, položky, související položky

• vytvoření klíče od pokoje – karta/mobilní klíč

• provedou zákazníky objednávkou a platbou

• vrácení karet od pokoje

• vygenerují výdejní číslo a umožní vyvolat zákazníka

• zajistí bezobslužnou objednávku

• volitelná konzumace/minibar atp.
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BETTAROE ROBOTICS
Robotičtí pomocníci do vaší restaurace, kavárny i hotelu
Chcete se věnovat vlastním činnostem a úklid prostor jen kontrolovat? Líbí se Vám představa, že vaši zákazníci
z restaurace odcházejí s nezapomenutelným zážitkem? Díky robotickým řešení od Bettaroe je to teď možné. Naše
řešení jsou spolehlivá, plně přizpůsobitelná potřebám vašeho provozu a umožní výrazně omezit personální
náklady.
S úklidem hotelových prostor či s obsluhou restaurace vám pomohou naši autonomní roboti. Nabízíme vám
komplexní poradenství s návrhem optimálního řešení, možná je forma prodeje i krátkodobého či dlouhodobého
pronájmu robotů.
Gastro roboti
Gastro roboty je možné používat v restauracích, hotelech, barech, kavárnách, kancelářských budovách a dalších
komerčních sférách. Roboti mají vyvinutou technologii pro určování polohy a navigaci založenou na fúzi několika
senzorů. Roboti disponují vynikajícími schopnostmi v oblasti interakce člověka a robota. Hlasový systém
umožňuje hlasové dialogy v různých kontextech. Okouzlující je individuálně nastavitelný hlas.
Čistící roboti
Naši robotičtí pomocníci nikdy nespí, dokáží pracovat 7 dní v týdnu a 365 dní v roce, bez dovolených,
nemocenských a jiných překážek v práci. Díky vyspělým technologiím a softwaru se naši roboti naučí dokonale
znát vaše prostory a budou je neúnavně udržovat v čistotě. Roboti provádějí čištění bez nutnosti lidské obsluhy.
Výrazně zvyšují produktivitu čištění a snižují náklady na provoz, úklid se zkvalitňuje a je časově dostupnější.
Pro členy AHR nabízíme jedinečnou možnost slevy 5 %.
Kontakt: info@bettaroe.cz | +420 733 613 174 | www.bettaroe.cz
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ATREA

Kompletní systémy pro Větrání (velko)kuchyní
Společnost ATREA s. r. o. v současné době zaměstnává více než 300 spolupracovníků v moderním objektu
o celkové ploše více jak 25 000 m2, s kompletním výrobním a administrativně technickým zázemím.
Přes 60 % objemu celkové produkce společnost exportuje do celé Evropy. Výrobky ﬁrmy jsou pravidelně
prezentovány na mezinárodních odborných výstavách, kde jsou vysoce ceněny z hlediska designu, užitných
vlastností a vestavěné regulace.
Výroba zařízení pro větrání (velko)kuchyní má ve společnosti ATREA dlouholetou tradici. Za posledních 30 let jsme
se podíleli na více jak tisíci realizacích větrání kuchyňských provozů nejen v České republice, ale i ve zbytku světa.
Získané zkušenosti využíváme pro modernizaci stávajících výrobků a zavádění nových moderních technologií.
Standardní službou pro koncové zákazníky je vypracování studie s aproximativním rozpočtem, a to zdarma.

Kontakt: Jan Foret | jan.foret@atrea.cz | +420 608 644 690 | www.atrea.cz
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EXX

Profesionalita & emoce
Jsme tým zkušených techniků, odborníků na osvětlení a interiér, designérů a architektů. Řešíme osvětlení a design
v kancelářích, retailu, zdravotnických centrech, gastru a ubytovacích zařízeních, sportovních halách, exteriérech,
veřejných prostorách i domácnostech.
Světlem žijeme už od roku 1995 a postupně jsme přidali také interiérový design. Věříme, že tvořivým a pečlivým
přístupem dokážeme vytvořit místa, kam se lidé rádi vracejí, kde se jim líbí a která jim slouží. Naše návrhy nebrzdí
strach ani zaběhané zvyklosti, takže se pro klienty pouštíme i do neobvyklých a náročných řešení. Umožňuje nám
to množství zkušeností, tým kolegů, vlastní výroba a technologické zázemí. A také kompozitní
materiál s vlastnostmi přírodního kamene a neobyčejnou tvárností – Corian.
Potkáme se u dobré kávy a probereme vaše představy?

Kontakt: David Hladký | hladky@exx.cz | +420 778 533 292 | www.exx.cz

15

Vybavení pro gastronomii

Technologická řešení

Hotelové vybavení

Hotelové vybavení

ALDA
ALDA – tradiční a spolehlivý partner v oblasti hotelové kosmetiky
a hotelového vybavení
Vážení čtenáři, představujeme vám českou společnost ALDA hotel equipment a.s., která je tradičním
a spolehlivým partnerem v oblasti hotelové kosmetiky a hotelového vybavení. Nabízíme širokou škálu vlastních
produktů, které našly desetitisíce spokojených zákazníků a partnerů napříč celým světem. Kromě vysoké kvality
našich produktů si zakládáme na zodpovědnosti za naše podnikání a jeho dopadu na životní prostředí. Proto jsou
naše kosmetické produkty baleny v obalech s unikátní patentovanou technologií EcoPure, která zajistí 100 %
biologickou rozložitelnost těchto obalů, a to v rozmezí 10–15 let v závislosti na působení okolních podmínek.
Všechny naše obaly s technologií EcoPure jsou 100 % recyklovatelné.
Neustále se také snažíme rozvíjet a zlepšovat kvalitu našich služeb. Proto jsme velmi rádi, že vás můžeme
informovat o úspěšném spuštění nových webových stránek, které obsahují také klientskou B2B zónu. Naši
zákazníci tak mají možnost vytvářet si své objednávky, kontrolovat a ověřovat si skladovou dostupnost, mít
přehled o otevřených a realizovaných objednávkách, fakturách atd. Budeme velmi rádi, pokud se k nám přidáte
i vy, a to na www.alda.cz.
Závěrem bychom rádi poděkovali AHR ČR za vynikající spolupráci, díky které jsme se v tomto roce zúčastnili hned
několika Roadshow a setkali se tak se spoustou našich stávajících, ale i nových zákazníků. Na našem stánku mají
návštěvníci možnost vyzkoušet kosmetické produkty a prohlédnout si vybrané položky z našeho hotelového
vybavení. Ještě se chystáme na zářijovou Roadshow v Mariánských Lázní, kde se na vás budeme těšit!
Kontakt: Iva Petrusová | iva.petrusova@alda.cz | +420 775 577 535 | alda.cz
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UNAR
O společnosti UNAR
Jsme českou ﬁrmou z Bystřice pod Hostýnem, která se věnuje výrobě kvalitních hotelových matrací, hotelových
lůžek a profesionálních rozkládacích sofa pro každodenní i příležitostné spaní již 31 let. Při vývoji úzce
spolupracujeme s předními hoteliéry. Zabýváme se aktuálními trendy a potřebami ubytovacích zařízení. Stále
inovujeme výrobní materiály, které průběžně aplikujeme do vlastní výroby. Jsme specialisté na výrobu hotelových
matrací, luxusních hotelových lůžek, rozkládacích sofa a doplňkového nábytku pro ubytovací zařízení všech
kategorií a tříd.

Proč my
• Žijeme hotely a penziony, rozumíme jim…!
• Již několik let jsme garantovaným dodavatelem Asociace hotelů a restaurací ČR.
• Máme 31 let zkušeností z hotelových trhů.
• Dodáváme špičkovou kvalitu za tu nejlepší cenu.
• Jsme výrobci, vyrobíme a dodáme vše podle Vašich požadavků.
• Nabízíme řešení na míru.
• Klademe absolutní důraz na kvalitu.
• Zapůjčíme Vám matrace a postele na vyzkoušení.
• Poskytujeme perfektní servis včetně likvidace starých matrací.
Najdete nás ve Slavkově pod Hostýnem, kde na Vás čeká showroom k pohodlnému vyzkoušení našich výrobků.
Kontakt: info@unar.cz | +420 608 600 144 | www.unar-prohotel.cz
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AYANA
Jak efektivně vyzrát na hotelovou kosmetiku?
V poslední letech se téma ekologie propsalo z domácností také do hotelnictví a restauratérství. Začíná se jím
zabývat více subjektů, načež již některé na ekologii přímo staví své koncepty. Jedna z výrazných „ekologických
pohrom“ se skrývá právě v hotelové kosmetice. Jde o část služby, kde je plýtvání přehlíženo, protože dosud nebyla
jiná možnost, jak efektivně využít jednorázové přípravky. S přibývajícím tlakem na omezení plastů a spotřebu
přichází na trh nová trendy řešení. Nutno podotknout, že všechny tyto varianty jsou správným krokem ke
zlepšení.
Při návštěvě hotelu hosté zavítají dříve či později do koupelny. Právě tam jsou jim k dispozici miniaturní
kosmetické balíčky obsahující většinou sprchový gel, tělové mléko či mýdlo na ruce. Lahvičky o velikosti převážně
od 20 do 50 ml host využije pouze částečně. Problém
nastává po ukončení pobytu, kdy si zbylou kosmetiku
host zřídkakdy odváží s sebou. Větší procento
ubytovaných nechává lahvičky v hotelovém pokoji.
Z hygienických důvodů provozovna nemůže znovu
použít otevřené lahvičky, a proto je nucena vyhodit
zbytky do odpadků. Tento koloběh se opakuje při
každém novém příjezdu.
Dva hlavní problémy:
1. jednorázové plastové nádoby
2. vyhazování poloprázdných nádob
Elegantní řešení
První variantou jsou větší nádobky na kosmetiku, kde hoteliér buď vyměňuje „náboje“ nebo celé lahvičky. Takovou
možnost nabízí dnes několik ﬁrem a jde o krok správným směrem.
S tímto řešením provozovatel použije nádoby o velikosti mezi 200 až 300 ml, které mění po jejich vypotřebování.
Díky velikosti a dávkování vydrží kosmetika několik týdnů a nevyhazuje se poloprázdná lahvička.
Druhou, a ještě úspornější, variantu najdeme v doplňovacích lahvičkách. Jak taková lahvička vypadá? Představme
si například držák s dávkovačem ve sprchovém koutě. Tato lahvička se dá doplňovat z kanystru či měnit lahvičky
za lahvičky a doplňovat si je v zázemí. Jedná se o zatím nejlepší možnost, kterou trh nabízí. Znovu použitelné
nádoby, které může personál doplňovat přes znovu používané kanystry. Zde je tak i ekonomická stránka výrazně
zajímavější než u miniatur. Podívejme se na modelový příklad.
Hotel se 40 pokoji má na každém z nich sprchový gel 2v1 a mýdlo na ruce. Miniatury majitele stojí kolem 10 Kč /
pokoj / noc. Při plné obsazenosti a jednodenních pobytech se dostane s náklady na 400 Kč / hotel / noc. V tomto
režimu jsme za měsíc na 12 000 Kč za kosmetiku.
Ten samý hotel zakoupí doplňovací nádoby a kanystry s kosmetikou, též sprchový gel 2v1 a mýdlo na ruce. Při
průměrné spotřebě vydrží na pokoji nádoby tři týdny (někdy méně, někdy déle). S cenou 40 Kč za 250ml náplň
jsme na denní spotřebě 4 Kč / pokoj / noc (počítáno dvě náplně – 2v1 a mýdlo, děleno 21 dny). Měsíční spotřeba
tak činí 4 800 Kč. Provozovatel se dostal na 40 % nákladů oproti malé kosmetice, a s extrémně nízkou spotřebou
plastů oproti předchozímu hospodaření.
Krok k ekologii je správný krok nejen pro planetu, ale i vlastní peněženku. Popřemýšlejte tedy, jestli vám dává
smysl zaměřit se na toto téma i ve vašem provozu.
Beneﬁty pro členy AHR ČR: Nepožadujeme minimální odběry. Zvýhodněný ceník pro členy AHR ČR.
Kontakt: Tomáš Adamec | adamec@ayana.cz | +420 776 233 331 | www.ayana.cz
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VECTOR INTERNATIONAL
Kvalitní hotelové vybavení pro každého
Společnost VECTOR INTERNATIONAL s.r.o. byla založena v roce 1993 s cílem podnikat v oblasti hotelového
vybavení. Zdárně se nám to daří a dnes patříme do kategorie významných a spolehlivých dodavatelů. Důkazem
toho je, že jsme výhradním zástupcem světových špičkových ﬁrem a mnoha tuzemských výrobců.
Naše společnost se po dobu svého působení v oboru vždy snažila vybírat pouze nejspolehlivější a nejkvalitnější
výrobky, abychom vždy maximálně uspokojili naše zákazníky. Pokud si vyberete z naší nabídky produkty nižší
nebo vyšší cenové úrovně, můžete si být pokaždé jisti správnou volbou. Jelikož se požadavky každého hoteliéra
různí, přidáváme do naší nabídky nové produkty a stávající se snažíme inovovat a rozšiřovat, vše dle
celosvětového trendu, který pečlivě sledujeme a vyhodnocujeme.
V naší nabídce naleznete zámkové systémy, minibary Dometic i ISM, trezory, Hotelové TV, rychlovarné sady,
hotelová ramínka, postele, matrace i přistýlky, ložní prádlo, froté program, hotelové fény Valera, koupelnové
doplňky včetně top výrobce Geesa. Dále též vozíky pro pokojské, úklidové a bagážové a to včetně příslušenství
a mnoho dalšího jako kosmetiku, konferenční nábytek, koše pokojové i halové atd.
Pro ucelenou nabídku navštivte naše webové stránky či nás kontaktujte, náš pracovní kolektiv Vám ochotně
pomůže najít to správné řešení a ten nejvíce vyhovující produkt Vašim potřebám.

Kontakt: Attila Balogh | balogh@minibar.cz | +420 603 485 991 | www.minibar.cz
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ECOLAB
Řešení společnosti Ecolab – všude, kde na tom záleží
Ecolab poskytuje komplexní hygienické řešení pro všechny důležité oblasti Vašeho provozu, kde záleží na
bezpečnosti, efektivitě a spokojenosti hostů.
Každý program je dodáván osobně prostřednictvím odborného servisního pracovníka, který zná Váš provoz. Tým
odborných poradců poskytuje personalizované služby a nabízí komplexní škálu řešení a vhled na základě
získaných dat, napomáhajících našim zákazníkům provozovat čisté, bezpečné a efektivní provozy a udržitelné
provozy.
Vzhledem k tomu, že s našimi výrobky a službami přicházejí lidé denně do styku téměř v každém koutě světa,
cítíme povinnost vnášet udržitelnost do všech aspektů našich inovací. Věnujeme pozornost zodpovědnosti za
složení výrobků, lidské zdraví a vliv na životní prostředí, aniž bychom tím snižovali účinnost našich produktů.
Programy řešení pro kuchyňskou hygienu, strojní mytí nádobí, úklid, personální hygienu a praní prádla poskytují
udržitelné řešení s nemalými úsporami, které jsme schopni vyčíslit pro Vás provoz díky eROI kalkulátoru.
V případě zájmu Vám nezávazně provedeme bezplatnou analýzu současného stavu včetně návrhu koncepčního
hygienického řešení se zaměřením na možné úspory nákladů, efektivitu, bezpečnost a udržitelnost.

Kontakt: Pavel Solař | pavel.solar@ecolab.com | +420 602 760 254 | cs-cz.ecolab.com

Ecolab Gesellschaft mbH; Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň, Czech Republic
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PROFESSIONAL SUPPORT
Novinky pro snadnější a rychlejší úklid
Professional support s.r.o. je distribučním a servisním partnerem P&G Professional. Nabízíme řešení pro praní,
úklid a mytí nádobí v profesionálních provozech. Rádi bychom Vám představili novinky, které Vám mohou
pomoci:
Jednoduché a rychlé odstranění vodního kamene
Nový Mr. Proper Professional Odstraňovač vodního kamene zanechává povrchy čisté a ošetřené tak, že zůstávají
dlouhodobě lesklé. Účinný systém polymerů vytváří na povrchu neviditelný ochranný ﬁlm, který zajišťuje
dlouhotrvající lesk. Kyselá pH formule napomáhá předcházet tvorbě vodního kamene.
Účinné odstranění mastnoty a rychlá dezinfekce v kuchyni
Nový Jar Professional dezinfekční odmašťovač 2v1 rychle a účinně odmašťuje a dezinﬁkuje v jednom kroku.
Likviduje 99,99 % obalených virů a bakterií během 15 sekund*. Je vhodný a bezpečný na čištění, odmaštění
a dezinfekci pracovních povrchů v kuchyni včetně povrchů, které přicházejí do styku s potravinami.
Snadné čištění a rychlá dezinfekce povrchů
Nový Mr. Proper Professional 3v1 přináší čištění, lesk a dezinfekci v jediném spreji. Likviduje 99,99 % obalených
virů a bakterií během 15 sekund*. Odstraňuje skvrny a otisky prstů na vnitřních plochách jako jsou stoly, pulty,
stoličky, telefony, kliky od dveří nebo skleněné předměty. Nezanechává žádné šmouhy. Povrchy jako sklo apod.
není po aplikaci potřeba oplachovat.
Biocidy používejte bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a informace o přípravku. Bakterie dle EN1276 - 15s,
obalené viry dle EN14476 - 15s.
*

Kontakt: info@profsupport.cz | +420 774 728 358 | www.profsupport.cz
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BOOKASSIST
Kompletní on-line řešení pro váš hotel
Připojte se k tisícům hotelů, které využívají technologie Bookassist a služeb pro generování přímých rezervací.
Získejte kontrolu nad on-line prodejem pomocí efektivní strategie přímých rezervací. Bookassist pomáhá vašemu
marketingovému oddělení, zvýšuje tržby z přímých rezervací a snížuje závislosti na třetích stranách. Inovace
a nové nápady na zlepšení strategií přímých rezervací jsou každodenní prací našeho týmu v kancelářích po celém
světě.
Zaměřte se na přímé rezervace!
Odpověď je jednoduchá – neplatíte vysoké provize a poplatky třetím stranám a přebíráte kontrolu nad svým
online prodejem prostřednictvím směřování rezervací na vlastní webové stránky. Pokud host zarezervuje
ubytování přes webový rezervační systém (tzv. booking engine) daného ubytovacího zařízení, uspoří tak hotel
náklady za provizi, které by jinak musel vynaložit, pokud by rezervace proběhla přes OTA server. Pro hotely je
proto výzvou, zaměřit se více na přímé rezervace a zároveň snížit svou závislost na OTA serverech. Nutno
podotknout, že OTA servery hrají důležitou roli v distribuci, ale jejich využití by mělo být sekundární.
O Bookassist
Bookassist® spravuje digitální strategie pro hotely a pomáhá jim navyšovat přímé rezervace a snížit jejich závislost
třetích stranách. Bookassist je vítězem ocenění „HoteTechAwards 2020 & 2021 & 2022“.
Pokud se chcete dozvědět více, jak zvýšit konverzi a počet přímých rezervací, kontaktujte nás.

Kontakt: Jaromír Pažout | jaromir.pazout@bookassist.com | +420 777 020 505 | bookassist.org/cs
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PROTEL
Hotelový systém protel je skvělá volba
Náš protel PMS je celosvětově známý svým stabilním, komplexním a léty ověřeným řešením. Již téměř 30 let ve
světě a 15 let na českém a slovenském trhu.
Špičky v oboru na nás spoléhají každý den
Ve světě i u nás pomáhá protel PMS tisícům hoteliérů perfektně zvládat každodenní chod hotelu a dokonale tak
řídit svůj byznys. Hotelový systém protel PMS nabízí možnost napojení celé řady návazných systémů. Od
zámkových systémů až po napojení restauračních a platebních řešení. Pokročilé funkce vám umožní to, co
konkurenční produkty zdaleka nenabízí. Automatizovaná komunikace s hostem, chytrý housekeeping, banketní
modul, přehledný reporting anebo export do účetnictví jsou u nás samozřejmostí.
A nezáleží na tom, jestli provozujete velký hotelový řetězec nebo malebný penzion třeba někde v horách.
Je libo cloud? Stačí říct
Pokud fandíte nejnovějším trendům v dnešním digitálním světě, máme pro vás řešení v podobě plně cloudového
protel AIR. Veškeré nabízené funkce tak můžete využít nejen z vašeho internetového prohlížeče, ale i ze svého
tabletu či mobilu. Rezervaci banketní akce tak zařídíte stejně dobře z pláže, jako byste seděli v kanceláři. Stejně
jednoduše si zobrazíte i tržby v reálném čase. Jednoduše. Odkudkoli.
Lokální zastoupení
Náš dvanáctičlenný tým se již 15 let stará o více jak 90 instalací v ČR a SR. Mezi naše přední klienty patří rovněž
velké hotelové řetězce CPI Hotels a Tatry Mountain Resorts. Bude nám potěšením v naší Protel rodině přivítat i vás.
Kontakt: protel@aswsyst.cz | +420 257 011 100 | www.protel-air.cz
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D-EDGE
4 věci, které se změní se správným řešením správy hostů
CRM, CDP, CDM… není snadné se vyznat ve všech pojmech, když se mluví o řízení hostů v hotelnictví. A přitom je
správa dat o hostech klíčem ke zlepšení loajality hostů! D-EDGE, vyvinula platformu pro centrální správu dat, která
hoteliérům pomáhá optimalizovat správu hostů a vytěžit z jejich dat maximum. Platforma D-EDGE Central data
management je mnohem více než jen obyčejný CRM, je to výkonný nástroj, která nabízí mnoho výhod.
Vaše údaje o hostech jsou vždy aktuální a čisté
Ať už informace o hostech přicházejí z vaší recepce u check-inu, od F&B při snídani, úklidu během pobytu nebo ze
sociálních médií, webu či od jednoho z vašich poskytovatelů technologií (PMS, CRS), během jediného dne shromáždíte
spoustu dat. Náš systém správy hostů zajišťuje shromažďování všech těchto údajů v jedinečném centrálním proﬁlu
hosta. Díky našemu exkluzivnímu algoritmu nedochází k duplicitám a údaje o hostech jsou vždy aktuální.
Vaši zaměstnanci mají ty správné informace ve správný čas
Váš personál potřebuje informace o hostech. Od vaší recepce až po správu příjmů, od prodejních až po
marketingové týmy, nemluvě o týmech úklidu a F&B. Všechny tyto informace chcete mít uložené na jednom místě,
aby k nim byl přístup a bylo je možné upravovat dle potřeby.
Vaši hosté se cítí výjimečně
Protože se údaje o hostech ukládají a třídí díky systému pro centrální správu dat, budete moci segmentovat svou
cílovou skupinu dle proﬁlu, preferencí (nebo ziskovosti!) a odesílat specializované, personalizované nabídky.
Zlepšujete svou návratnost
Pomocí speciálních nabídek v kombinaci s poutavým věrnostním programem, který je součástí našeho systému
správy hostů, si můžete být jisti, že se vaši hosté budou vracet.
Kontakt: Roman Dvořák | rdvorak@d-edge.com | +420 725 710 625 | www.d-edge.com/cs
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VEBA
O nás
Společnost VEBA je tradičním českým výrobcem žakársky tkaných bavlněných tkanin a v tomto segmentu patří
k nejvýznamnějším výrobcům na světě. Vyberte si z velké škály hotelového textilu jako je povlečení, ubrusy,
župany, ručníky a mnoho dalších výrobků. Jsou schopni pro vás připravit na míru podle předlohy žakárský dezén –
vytkaný motiv či logo zákazníka, libovolnou barvu či barevnou kombinaci, motiv výšivky, model šití. V případě
masové výroby můžete u nich poptat i konkrétní konstrukci tkaniny.
Společnost VEBA využívá nejmodernější textilní technologie. Špičkový tým návrhářů dává produktům VEBA
vysokou estetickou úroveň, která odpovídá aktuálním světovým trendům.
Součástí strategie společnosti VEBA je neustálé zvyšování kvality výrobků, včetně ochrany životního prostředí. Jako
první textilka v České republice získala VEBA v roce 1995 certiﬁkát jakosti ISO 9001:2000 a v roce 1999 certiﬁkát
ISO 14001:2004 potvrzující shodnost systému řízení ochrany životního prostřední.
Jejich výrobky přicházejí do přímého kontaktu s pokožkou, proto velmi dbají na jejich zdravotní nezávadnost.
Používají pouze moderní ověřené prostředky na úpravu tkanin. Nezávadnost jejich výrobků testují podle přísných
evropských norem a certiﬁkát OekoTex dokládá nezávadnost jejich výrobků v nejvyšší třídě pro děti do tří let.
VEBA je aktivním členem Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu, Klastru CLUTEX a Evropské
technologické platformy pro textil.

Kontakt (Oblast Čechy): Ivan Konečný | ivan.konecny@veba.cz | +420 724 232 249 | www.veba.cz
Kontakt (Oblast Morava): Jan Hájek | jan.hajek@veba.cz | +420 724 351 492 | www.veba.cz

25

Software, sales a marketing

Oděvy a textil

Oděvy a textil

ALTREVA

SALERNO – Nový kuchařský SLIM rondon
Firma ALTREVA, která je největším výrobcem pracovních oděvů v České republice, přichází na trh s novinkou.
V novém kuchařském rondonu se propojují jak zkušenosti, tak nové trendy.
Osvědčené provedení kuchařského rondonu s funkční síťovinou jsme nyní připravili v novém projmutém střihu.
Tento střih nejen zdůrazní linii postavy, ale zároveň přitom zakryje partie, na které nechcete upozorňovat.
Rondon tohoto střihu dokáže vytvořit jak formální, tak lehce sportovní až ležérní outﬁt. Kuchařský rondon
nabízíme v provedení se stojáčkem, rukávovou a náprsní kapsou.
Speciální péči jsme věnovali výběru materiálu, je použita směs, kde 50 % tvoří lyocell. Lyocell je přírodní vlákno
nové generace. Jedná se o přelom ve výrobě textilií, nadmíru šetrný k životnímu prostředí. Je to měkký, jemný
materiál, na omak velmi příjemný. Vyniká svou prodyšností, lehkostí a je chladivý. Překvapí také vysokou pevností.
Díky svému organickému původu má termoregulační a antibakteriální vlastnosti.

Kontakt: obchod@altreva.cz | +420 568 839 107 | www.altreva.cz | www.eshop.altreva.cz
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