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GENERÁLNÍ PARTNER

https://pivovary-staropramen.cz/cs/
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EXKLUZIVNÍ PARTNER

https://www.mujbidfood.cz/Welcome.aspx
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VEBA, textilní závody, 
a.s.

Přadlácká 89
550 01 Broumov

+420 491 502 300
callcentrum@veba.cz
www.veba.cz
b2b.veba.cz

Hotelový, restaurační a wellness textil řady „Professional“

Využijte naši nabídku vysoce kvalitního ložního a stolního prádla a froté 

výrobků, které jsou dlouhodobě testovány v průmyslových prádelnách a jsou 

zárukou výborných užitných vlastností a vzhledu i po mnohonásobném 

průmyslovém praní.

http://www.uniconsulting.cz/
https://www.minibar.cz/
http://www.veba.cz/cs/
https://www.winterhalter.com/cz-cs/
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Robot Coupe S.N.C.

Libochovičky 30
273 42 Stehelčeves

+420 603 351 958
simon@robot-coupe.com
www.robot-coupe.com/cz

Krouhač zeleniny CL50 od 
Robot Coupe. Krouhač pro Vás.

Potřebujete jemný mrkvový salát, 

křehký zelný, bramborový na 

kostičky? Krájíte větší množství 

cibule na základy, strouháte sýr nebo 

pečivo na strouhanku? Mají Vaši 

strávníci rádi velký výběr čerstvé 

zeleniny v salátovém baru? Pak je 

krouhač zeleniny CL 50 skvělou 

volbou právě pro Vás. Usnadní 

přípravu velkého množství čerstvé 

zeleniny a ovoce, nabízí více než 50 

různých krájecích disků a vytvoří 

i bramborovou kaši. Vhodný pro 

zařízení do 300 strávníků.

Objednejte si předvedení stroje zdarma.

https://www.robot-coupe.com/cz/
https://www.profsupport.cz/
https://www.resmaster.eu/new/cs/
https://youtu.be/DLManyFGOz0
https://www.unar-prohotel.cz/cs
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Prádelna Kyselý, a.s.

Vlasákova 333
258 01 Vlašim

+420 317 841 841 (t)
+420 773 535 747 (m)
pradelna@pradelna.cz
www.pradelna.cz
www.highsafe.cz

Chytrá správa prádla – úspora práce, času, nákladů

Využijte naši novou službu k optimalizaci svých procesů. Díky nejnovějším 

IT technologiím optimalizujeme vaše procesy a manipulaci s prádlem. 

Ušetříte peníze a vaši zaměstnanci získají další čas a volnost pro jiné 

důležité činnosti. Kontaktujte naše obchodní zástupce. Rádi vám poradí 

a pomohou s realizací. Kontakt:

Jan Žirovnický, tel. +420 773 535 747, e-mail: jan.zirovnicky@pradelna.cz

https://cz.nektarnatura.com/
https://www.d-edge.com/cs/product_family/guest-management-cs/?utm_source=Sponsored&utm_medium=Banner&utm_campaign=AHP
https://www.jdeprofessional.cz/
http://www.pradelna.cz/
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Gastrobohemia.cz

Zdibsko 620
250 67 Praha – Klecany

+420 724 565 805
info@gastrobohemia.cz
www.gastrobohemia.cz

Kompletní vybavení pro Váš hotel a restauraci

Naše práce nestojí pouze na dodávkách inventáře, ale především na 
dlouholetém vztahu se zákazníkem, hledáním řešení na klíč, flexibilitě, 
spolehlivosti a odborném přístupu. Vzhledem ke skutečnosti, že nákup 
inventáře a gastro zařízení je náročné rozhodnutí na delší dobu spojené 
s nemalou investicí, dáváme přednost osobnímu jednání, prezentaci 
reálných vzorků a kvalitní přípravě všech dodávek. Díky obrovskému 
portfoliu výrobků v řádech tisíců kusů dokážeme realizovat kompletní 
vybavení gastro provozu od kuchyně, přes prostřený stůl, bar až po 
interiér, a to ve všech cenových hladinách.

Společnost Gastrobohemia.cz se specializuje na prodej a servis 
kompletního gastronomického vybavení a pracuje jako výhradní 
zástupce řady velkých světových výrobců jako jsou: 

• Bonna Premium Porcelain

• Schönwald Porzellan Fabrik

• Dudson England

• Churchill 1795

• Axum Bohemia

• Amefa Solingen

• Bohemia Royal Crystal  

• Pintinox   

• Stalgast                               

https://blog.horesplus.com/sablony-a-novy-tiskovy-system
http://www.gastrobohemia.cz/
https://www.mattoni1873.cz/
https://for-gastro.cz/
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Ecolab s.r.o. 

Voctářova 2449/5
180 00 Praha 8

+420 296 114 040 
office.prague@ecolab.com
www.ecolab.com

Čistota, na kterou je spoleh
Zaměřujeme se na pomoc a Vaši ochranu.

Jsme partnerem společnosti ECOLAB, významného dodavatele v oblasti 

čištění a sanitace, a společně pomáháme v prevenci šíření nemoci COVID-19.

• Inovativní a efektivní produkty

• Přísná pravidla

• Probíhající zaměstnanecká školení

Otázky a co dalšího se chcete dovědět? Zeptejte se svého odborného poradce.

https://www.edsystem.cz/
https://bookassist.org/cs/
https://www.atrea.cz/
https://cs-cz.ecolab.com/
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https://www.eshop.altreva.cz/
https://www.akademieahr.cz/


PREZENTACE dodavatelů AHR ČR 

BENEFITY dodavatelů pro rok 2021

NEWSLETTER SRPEN 2021

BENEFITY

ResMaster Systems

Uniconsulting

Vector

Bookassist Czech Republic

Winterhalter Gastronom s.r.o.

Při podpisu smlouvy do 30. 9. 2021 získejte rezervační systém na 3 měsíce zcela zdarma.

10% sleva pro členy AHR ČR na poradenské služby.

5% sleva na celý sortiment z e-shopu www.minibar.cz.

Rezervační systém – 0% provize první měsíc spolupráce. Channel manager – 2 měsíce 
zdarma při platbě licence na rok.

Jako specialista na mytí nádobí nabízíme členům AHR ČR bezplatnou konzultaci k jejich 
současnému stavu mytí a 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. Dále možnost zajištění hygienického mytí s nulovou 
pořizovací investicí, kdy platím pouze tehdy, když myji! A také zpětný odkup stávajícího 
stroje. Slevu 5 % na mycí prostředky při dodávce službou hygiene express. Slevy nelze 
kombinovat s jinými akcemi. Na členství v AHR ČR upozorněte již při objednávce. Prosíme 
kontaktujte nás na tel. 323 604 537.

https://www.minibar.cz/

