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Konference bude zakončena Galavečeří se slavnostním
ceremoniálem udílení Výročních cen AHR ČR 2015.
Významným hostem konference bude i architektka
Eva Jiřičná, která se s námi podělí o své zkušenosti.
Sestavili jsme několik konferenčních balíčků, které
spolu s ostatními informacemi a registrací naleznete
na www.konference2015.ahrcr.cz

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přinášíme Vám říjnový Newsletter Partnerů
s aktuálními novinkami garantovaných
členských společností. Můžete se na nás
obrátit, zprostředkujeme Vám přímý kontakt
na osobu v dané společnosti. Novými členy
AHR se staly Activa s.r.o. Praha 9, INPHA a.s. Praha
10, Solight Holding s.r.o Hradec Králové, SOLUTION Těšíme se na setkání s Vámi v Ostravě ve dnech
FACTORY s.r.o. Newsletter naleznete na našich nových 19. - 20. listopadu 2015
webových stránkách www.ahrcr.cz v záložce Zpravodaj.
Klára Stárek Zachariášová
Zároveň Vás srdečně zveme na 10. Konferenci
Generální sekretář AHR ČR
AHR ČR, která se koná v Ostravě ve dnech
19. – 20.listopadu 2015. Naše pozvání přijala řada
zajímavých osobností a odborníků od nás i ze zahraničí.
Letošní program se věnuje především tématům se
zaměřením na zákazníka, marketing a leadership.
Aktuální legislativní otázky spolu se vzdělávacími tématy
jsme zařadili do několika workshopů. Kromě odborného
přínosu celé akce jsme si jistí, že konference je ideální
příležitostí k setkání s kolegy a navázání nových kontaktů.
Připravili jsme pro Vás doprovodný program v industriálních
prostorech U6 areálu Světě techniky v dolních Vítkovicích.

1 / 12

Editorial

Benefity dodavatelů

Prezentace dodavatelů

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

Představujeme nový projekt

Certifikované
restaurace
Í
N
T
I
L A
A
V
K
N nu
I
Ř
Ě
ZV
me
m

še
a
n
a
n

Více informací naleznete na:

www.dobra-zverina.cz
lepa

amo

na

dd

50.in

05x1

e_1
dver

1

Plzeň - Dýšina

Bidvest-Newsletter dodavatelů_če1 1

21.7.2015 16:18:19

2 / 12

5.15

21.0

1

21:0

Editorial

Prezentace dodavatelů

Benefity dodavatelů

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

J. J. DARBOVEN s.r.o.

PLATEANUM – The quintessence of tea

NEKTAR NATURA s.r.o.

NEKTAR NATURA představuje „CLEAN LABEL -čistý štítek“

Sobínská 233,
252 19 Chrášťany

Exklusivní čaje PLATEANUM respektující vysoké nároky moderní
gastronomie a hotelnictví. V nabídce je dvanáct skvělých chutí
v trendových pyramidových sáčcích či v kvalitě sypaných čajů.
Pozvěte své zákazníky k vybranému nevšednímu požitku!

Ledařská 8
147 00  Praha 4

• BEZ konzervačních látek „E-ček“
• BEZ přidaného cukru
• BEZ umělých sladidel
• BEZ alergenů
• BEZ GMO - geneticky upravovaných surovin

Další letošní novinka od TONu. Jídelní stůl Bloom

ATREA s.r.o.

Přední český výrobce VZT a garantovaný dodavatel

Československé armády 32
466 05 Jablonec nad Nisou

Firma ATREA s.r.o. zajistí: • Nezávazné setkání s naším technickoobchodním zástupcem • Tvorba studií větracích systémů • Realizace ve
spolupráci s montážními firmami • Pravidelný servis a údržba
„Zamezíme vzniku plísní a zajistíme zdravé a příjemné klima“

tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 255 725 725
+420 602 274 781
jhruska@darboven.cz
www.darboven.cz

TON a.s.
Michaela Thoneta 148
768 61 Bystřice pod Hostýnem
tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 573 325 111
+420 733 619 547
info@ton.cz
www.ton.eu

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

Plát stolu Bloom je v každém rohu držen třemi hranolky, které se větví
ze společného základu. Absence lubu zaručuje pohodlné zasunutí také
křesel s područkami. Stůl je k dispozici v několika velikostech, mezi
kterými nechybí ani čtvercové provedení.

tel.:
mobil:
e-mail:
web:
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+420 244 461 917
+420 774 838 746
info@nektarnatura.cz
www.nektarnatura.cz

+420 483 368 111
+420 608 644 690
atrea@atrea.cz
www.atrea.cz
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Aquel Bohemia s.r.o.

Profi parní čističe

Vesecká 97
460 06 Liberec

Trápí vás špína a chcete to řešit? Zavolejte a domluvte si bezplatnou
ukázku ve vaší provozovně.

Karlovarské minerální
vody, a.s.
Horova 3
360 21 Karlovy Vary

mobil: +420 774 061 476
e-mail: ahrcr@aquel.cz
web: www.aquel.cz

Winterhalter
Gastronom s.r.o.
Modletice 103
251 01 Říčany

Staňte se
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Překvapte své hosty novinkou od značky Schweppes
Skvělá chuť! Jen kofein a cukr, žádné náhražky a umělá sladidla.
Výborná do míchaných nápojů! Neodolatelná zejména v kombinaci s
„hnědými“ drinky jako je třtinový rum nebo víceletá whisky. Optimální
obsah bublin! Zažene žízeň, osvěží a povzbudí chuť.

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

Nové ekologické mycí prostředky

Papillons a.s.

VEBA HOME TEXTILE představuje řadu PROWELL

Nové účinné a ekologické mycí prostředky, které odpovídají novým EUEcolabel standardům pro průmyslové mytí.

Hradecká 387
561 69 Králíky

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

tel.:
mobil:
e-mail:
web:

tel.:
+420 323 604 536
e-mail: marketing@winterhalter.cz
web: www.winterhalter.cz

ECO-label.indd 1

14.10.2015 12:34:00
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+420 491 502 220
+420 725 451 777
ondrej.podzimek@veba-ht.cz
www.vebaht.cz
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Proškolte personál ve Škole kávy Segafredo

ASW Systems a.s.

Již desátým rokem provozuje společnost Segafredo Zanetti firemní
Školu kávy Segafredo, která je otevřena i vašemu personálu.
V celodenním kurzu Barista Professional se každý účastník zdokonalí
v přípravě lahodného espressa a dalších kávových nápojů.

Pekařská 621/7,
150 00 Praha 5

ASW Systems představuje nabíječky Discgo pro zákazníky
restaurací

F&N dodavatelé, s.r.o.

Samaritan ®

ASIO, spol. s r.o.

Čištění odpadních vod, šedých vod a lapáky tuků

U Cihelny 225
277 15  Tišice

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.

Kšírova 552/45
619 00 Brno

Chcete ušetřit náklady na vodu a energie? Máte problém se zanášením
kanalizace tukem? Potřebujete nový lapák tuků v bezpachovém
automatickém provedení? Neváhejte nás kontaktovat.

Editorial

Segafredo Zanetti CR
spol. s r.o.

Jungmannova 30
110 00  Praha 1

tel.:
+420 221 969 730
e-mail: caffe@segafredo.cz
web: www.segafredo.cz

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

Prezentace dodavatelů

tel.:
+420 257 011 100
e-mail: mail@septim.cz
web: www.septim.cz

tel.:
mobil:
e-mail:
web:
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+420 548 428 111
+420 724 768 192
asio@asio.cz
www.asio.cz

Nabídněte svým zákazníkům nové řešení v éře neustále vybitých
mobilních zařízení. Novinka Discgo je přenosná, odolná nabíječka
pro mobilní telefony a tablety. Je určená pro komerční použití a má
schopnost nabíjet až dvě zařízení najednou.
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SIX Payment Services

Ušetřete s novými platebními terminály od SIX!

GastroJobs.cz

Rybná 14
110 00 Praha 1

Nabídněte svým hostům novou službu DCC a ušetřete na bankovních
poplatcích! Nemusíte měnit banku a přijímat i čínskou kartu China Union
Pay. Dalšími výhodami jsou např. SIM karta do mobilních terminálů
zdarma nebo možnost vložení vlastního loga.

Na Strži 65
140 00  Praha 4

Potrebyprokancelar.cz

10 % sleva pro Vás

HORES PLUS s.r.o.

Veselská 686,
199 00 Praha 9

Eshop s nabídkou kompletního vybavení kanceláře. Od propisky,
přes papír, šanon až po regál nebo kvalitní židli. Nabídka obsahuje
také úklidové a čistící prostředky i občerstvení. Využijte slevu 10%
s kuponem AHR2015 až do 20.12.2015. (Sleva platí pro nezlevněné
produkty.)

mob.: +420 776 661 611
marie.danisova@six-group.com
www.six-payment-services.com

tel.:
+420 286 007 286
mob.: +420 606 686 482
info@potrebyprokancelar.cz
www.potrebyprokancelar.cz

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

GastroJobs.cz - hledejte s námi ty správné lidi!
Inzerujte a hledejte i vy ty správné lidi pomocí osvědčeného
pracovního portálu GastroJobs.cz, který dokáže oslovit
vhodné kandidáty přímo z oboru gastronomie a hotelnictví.

tel.:
+420 602 557555
e-mail: info@gastrojobs.cz
web: www.gastrojobs.cz

Na Celné 2,
150 00 Praha 5
tel.:
mob.:
e-mail:
web:
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+420 257 312 289
+420 603 476 347
info@horesplus.cz
www.horesplus.cz

ZCELA NOVÝ HORES 10!
Zcela nový HORES 10!! Nová generace hotelového systému HORES
vychází z předchozí osvědčené verze, ruší řadu omezení a navíc
obsahuje celou řadu průlomových vylepšení a nových funkcí. Nechybí
napojení na online kanály, interaktivní štafle, emailing, informační
widgety nebo přístup do systému odkudkoli. HORES 10 je moderním
prostředkem pro řízení ubytovacích zařízení se stabilní platformou
pro další inovativní vývoj. Vyzkoušejte ho!
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Inpha a.s.

Nejdůležitější v hotelu je dobrá postel…

DOLANEA s.r.o.

Perfektní džusový servis – snídaně i coffee breaky

Podnikatelská 558/10
190 11 Praha 9 - Běchovice

Speciálně vyvinuté hotelové postele FBF jsou pohodlné pro komfortní
spaní, odolné pro každodenní provoz a praktické pro snadné zasýlání
a manipulaci. Jsou to jednoduše hotelové postele zvoucí hosta k
odpočinuku a zároveň šetřící čas a námahu hotelového personálu.
Sleva 10% úrp členy AHR ČR.

Dolany 42
384 81 Čkyně

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!

Zámkový systém pro náročné – sleva 15% do konce
listopadu 2015

JACOBS DOUWE
EGBERTS CZ s.r.o.

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

+420 235 300 140
+420 605 295 787
obchod@inpha.cz
www.hotelovepostele.cz

VECTOR
INTERNATIONAL
spol. s r. o.
Čsl. armády 702
253 01 Hostivice
tel.:
mob.:
e-mail:
web:

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

Hledáte kartové systémy, které jsou kvalitní, moderní, spolehlivé a
za opravdu dostupnou cenu? Vaše jediná a zároveň nejlepší volba
je bezdotykový zámkový systém Gaudi. Samozřejmostí je možnost
připojení k rezervačnímu systému, funkce audit, výběr zámků s funkcemi
anti-theft a anti-panic či různé typy spořičů energie.

+420 377 233 060
+420 604 267 508
info@dolanea.cz
www.dolanea.cz

Moulíkova 3286/1b
150 00  Praha 5
tel.:
mob.:
e-mail:
web:

+420 220 561 666-669
+420 603 485 991
vector@minibar.cz
www.minibar.cz
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+420 266 313 260
+420 800 300 303
info-cs@JDEcoffee.com
www.jdeprofessional.cz

Nový název: JACOBS DOUWE EGBERTS PROFESSIONAL
Představujeme Vám novou společnost JACOBS DOUWE EGBERTS vytvořenou 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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TPCZ s.r.o.

Rychlovarné sady B-Tray

CHRIŠTOF, spol. s r.o.

Pronájem hotelového prádla – Vaše cesta za úsporami

Sluneční stráň
542 24 Svoboda nad Úpou

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.

Sportovní 39/3
682 01 Vyškov

Jedná se o propracovaný logistický systém, který splňuje nároky
zákazníků i spokojenost jejich hostů. Ušetřete finanční prostředky a
zbavte se provozních problémů – kontaktujte nás!

Siko koupelny, a.s.

Siko koupelny & kuchyně – partner pro výstavbu či rekonstrukci

KREINER spol. s r.o.

Velko-maloobchod s nabídkou voda-topení-instalace

Skorkovská 1310
198 00 Praha 9

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.

Tylova 49
301 24 Plzeň

Stovky náhradních dílů skladem na vodovodní baterie, WC, a další
vybavení koupelen a toalet. Máme kamenné i vzorkové prodejny
a e-shop.

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

+420 499 771 471
+420 602 445 334
moravcova@hotelsupply.cz
www.hotelsupply.cz

mob.: +420 737 260 184
e-mail: ondrej.maly@siko.cz
web: www.siko.cz
www.elitebath.cz

tel.:
mob.:
e-mail:
web:

+420 517 307 111
+420 775 325 053
info@christof.cz
www.christof.cz

tel.:
+420 377 830 126
e-mail: eshop@kreiner.cz
web: www.eshop-kreiner.cz
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HASAP Consulting, s.r.o.
Vranská 620/18
142 00  Praha 4 - Kamýk
tel.:
mobil:
e-mail:
web:

+420 261 220 532
+420 724 772 300
hasap@hasap.cz
www.hasap.cz
http://eshop.hasap.cz/
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QSL s.r.o.

Divize Food Control
Poradenství a certifikace v oblasti gastronomie. Zavádění postupů
správné výrobní praxe a systémů HACCP. Příprava na certifikaci
a akreditaci. Audity, ověřování, zavádění a aktualizace systémů.
Monitoring kritických bodů, laboratorní rozbory..

Plaská 622/3
150 00  Praha 5
mob.: +420 602 681 569
e-mail: info@qualitysl.cz
web: www.qualitysl.cz

ALTREVA spol. s r.o.

Výroba profesních oděvů nejen pro HORECA sektor

HOTEL TIME, a.s.

Brněnská 331
674 01  Třebíč

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!

Vinohradská 1899/112
130 00 Praha 3

tel.:
+420 568 839 125
e-mail: obchod@altreva.cz
web: www.eshop.altreva.cz

tel.:
mob.:
e-mail:
web:
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+420 226 216 206
+420 733 360 292
info@hoteltime.cz
www.hoteltime.cz
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Komplexní řešení HACCP ve vašem provozu
Kvalita , Bezpečnost , Označování potravin a pokrmů
QSL pro Vás zajišťuje : zavedení systému HACCP; kvalitu, hygienu a
označování pokrmů ; jednaní s inspekcí SZPI,SVS a HS, přípravek
Bio Finder pro kontrolu hygieny; zdarma zasíláni novinek a školení na
provozovně .

Nový banketový modul online!
Systematické plánování akcí s rozpočtem
Okamžité odtěžování položek akcí ze skladu
Přehledné statistiky výtěžnosti akcí dle lokalit
Snídaňový modul pro efektivní kontrolu nákladů snídaní
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Prádelna Kyselý, a.s.

Praní a pronájem prádla, textilní controlling

DIMENZA a.s.

DIMENZA Nová dimenze pohodlí pro Vaše hosty!

Vlasákova 333
258 01 Vlašim

Praní a pronájem prádla pro hotely, restaurace, průmysl, zdravotnictví.
Servis pratelných rohoží. Identifikace prádla RFID čipy. Moderní
technologie, nová výrobní hala. Možnost krátkodobého pronájmu prádla
na svátky či mimořádné události.

V Chotejně 15
102 00  Praha

Specialista na zahradní nábytek pro wellness, hotely a restaurace.
Design, kvalita, cenová dostupnost, stabilita materiálů a snadná
údržba. Nově v sortimentu značka HIGOLD - luxusní nábytek pro terasy,
zahrady, bazény nebo zimní zahrady.

Holub & David,

Právníci Asociace hotelů a restaurací v novém

T&M CREATIVE, s.r.o.

PŘIPRAVUJEME HOTREQ FORUM: jaro 2016,
Praha - PVA EXPO Letňany

Kaprova 40/12,
110 00 Praha 1

Advokáti poskytující právní servis Asociaci hotelů a restaurací a jejím
členům působí nově pod hlavičkou Holub & David. Při této příležitosti
nabízíme prvotní posouzení Vašeho dotazu vzneseného do konce
roku 2015 v rozsahu 2 hodin bezplatně. Těšíme se na Vás.

Nový Zlíchov 3172/6
150 00 Praha 5

Fórum dodavatelů HoReCa trhu HOTREQ je blok aktivních prezentací
dodavatelů provozního a interiérového vybavení hotelových,
gastronomických i lázeňských zařízení. Součástí je programová zóna
GASTRO TOUR.

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

advokátní kancelář s.r.o.

mob.: +420 777 613 627
e-mail: martin.holub@hdlegal.cz
web: www.hdlegal.cz

mob.:
tel.:
e-mail:
www:

+420 608 700 240
+420 777 701 258
info@dimenza.cz
www.dimenza.cz

mob.: +420 724 500 365
e-mail: info@tmcreative.cz
web: www.tmcreative.cz
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B ENE F IT Y D O D A V ATE L Ů p r o čl e n y A H R Č R v r oc e 2 0 1 5
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

Dimenza, a.s.

Členům asociace poskytneme slevu 10% na sortiment nabízený Dimenza a.s.

F&N dodavatelé, s.r.o.

Pro členy AHR ČR sleva 20%

Inpha, a.s.

10% sleva na hotelové postele a matrace FBF a 10% sleva na všechny řady hotelového nábytku pro členy AHR
ČR. ZDARMA návrh dispozičního řešení a optimalizace vybavení interiérů hotelových pokojů pro členy AHR ČR

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

KREINER spol. s r.o.

Pro členy AHR ČR garantujeme slevu 15% na náhradní díly i nové vybavení.

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 první 3 náplně zdarma (cca 300 litrů hotového nápoje)

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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Editorial

Prezentace dodavatelů

Benefity dodavatelů

Staňte se
Garantovaným dodavatelem

S TA Ň TE S E G ARANT O V AN Ý M D O D A V ATE 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 nabídku spolupráce na rok 2016 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
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