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ani jsme se nenadáli a podzim je v plném 
běhu. Letos jsme si mohli užívat hojnosti tepla 
i bez překročení hranic naší republiky. Věřím, 
že jste si příjemně odpočinuli a že máte na co 
vzpomínat.

Současně s tímto bulletinem vydáváme 
náš dosud nejrozsáhlejší katalog výrobků, ve 
kterém je více než 250 praktických novinek. 
Doufáme, že se mnohé z nich stanou dobrými 
pomocníky ve Vašich firmách.

V katalogu najdete mimo jiné nové průmyslo-
vé a podlahové rohože, protipožární kontejnery 
pro skladování nebezpečných látek, skříně pro 
skladování tlakových láhví, nové záchytné vany 
a rozšířenou nabídku bezpečnostních značek.

Nedávno u nás také proběhlo školení ob-
chodního a technického týmu a naši spolupra-
covníci jsou proto dobře připraveni na zodpo-
vězení Vašich případných otázek i na pomoc při 
výběru výrobků vhodných pro Vaše potřeby.

Také v závěru tohoto roku můžete při nákupu 
sypkých sorbentů získat dálniční známku pro rok 
2016. V tomto bulletinu i na našich webových 
stránkách naleznete podrobnější informace. Po-
kud dálniční známku nepotřebujete, můžete vy-
užít naší druhé akce a získat při nákupu našich 
výrobků poukázky obchodu Internet Mall.

Doufáme, že jste s těmito výrobky spokojeni 
stejně tak, jako profesionálové, kteří tyto výrob-
ky používali na letošním mezinárodním záchra-
nářském cvičení Rescue Patrol 2015.

Rádi uvítáme náměty a připomínky týkající 
se Vašich potřeb. Již nyní totiž vybíráme a tes-
tujeme nové produkty, které zařadíme do naší 
nabídky v příštím roce.

Těšíme se na Váš zájem a přejeme si, aby se 
Vám vždy vyplácelo pamatovat na naše firemní 
motto: „NENECHTE SE ZASKOČIT“.

S pozdravem
Ing. Milan Richter

předseda představenstva

Vážení klienti a přátelé,

úVodník

nakUpUJte ZBoží Z naŠeHo noVéHo kataloGU 
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   BUlletin.
dálniční Známka 2016
naKupTe SYpKÉ SORBenTY neBO náplně dO lapOlů
doplňte sklady a získejte dálniční známku na rok 2016
Akce platí při nákupu celé palety sypkého sorbentu dn 1 (60ks), dn 12 (30 ks),  
dn 2 (30 ks), CB 18 (20 ks), Oe 1 (36 ks), SK 2 (60 ks), OE 4 (36 ks),  
SK 1 (50 ks) nebo náplní do lapolů OS 5 (8 balení), OSF 5 (12 balení),  
OBM 2050 (4 balení)

až 10 poUkáZek mall.CZ
v CelKOvÉ hOdnOTě 5 000 Kč
Za každých 15 000 Kč bez dph na Vaší objednávce zboží z katalogové nabídky nebo  
e-shopu získáte poukázku v hodnotě 500 Kč na online nákup v internetovém obchodě mall.cz

akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe

500 Kč

 Zdarma

 Zdarma

Obě akce platí od 26. 10. 2015 do 31. 12. 2015. Akce nelze vzájemně kombinovat. Podmínky akcí a více informací 
získáte na www.happyend.cz nebo u Vašeho obchodního zástupce.

2016
R
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VYBrané noVinkY  
Z kataloGU 2015/2016

oCHranné roHože
 vyrobeny z pryžového materiálu
 protiskluzový tvarový povrch pro zvýšení bezpečnosti 
 vhodná ochrana před poškozením podlahy  
a padajících předmětů

 výběr z několika vzorů a tlouštěk rohože

VenkoVní konteJnerY pro SkladoVání  
neBeZpečnýCH látek 

 navrženy speciálně pro průmyslové použití
 certifikovaný záchytný prostor zvyšuje bezpečnost
 zesílené plechy střechy a bočnic zvyšují pevnost
 povrchová úprava galvanizací a práškovou barvou zvyšuje životnost
 rošty na každé úrovni  umožňují skladování volně nebo na paletách
 velké množství velikostí a kapacit kontejnerů
 manipulace pomocí VZV nebo jeřábu

ekonomiCké Skříně na CHemikálie
 ocelové skříně vhodné pro skladování nehořlavých chemikálií
 vybaveny pozinkovanými policemi s rošty a záchytným  
objemem 17 litrů

 záchytná vana s objemem 20 litrů
 kovová kapsa na dokumenty A4 na vnitřní straně dveří
 nosnost polic 60 kg

SCHránkY na klíče 
 vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku s elegantním designem
 umožňují snadný přístup ke klíčům
 inovativní klíčenka zajišťuje stálou viditelnost popisu,  
klíč je až za klíčenkou 

 skříňky obsahují 6 klíčenek
 kapacita skříněk 12–72 klíčů

kraBičkY na klíče 
 ocelové krabičky pro požární nebo nouzové uložení klíčů
 snadno viditelná, výrazná červená barva
 rozbitné 1 mm silné sklo  
 varianta se zámkem, s plombou a paličkou nebo se zámkem a paličkou

snadná výměna 

popisovacího štítku

naJdete V kataloGU 
na Straně 100–101

naJdete V kataloGU 
na Straně 138–140

naJdete V kataloGU 
na Straně 230–231

naJdete V kataloGU 
na Straně 231

naJdete V kataloGU 
na Straně 149
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doma občas i  polština. Funguje to dobře. Vtipné 
je, že naše dcera už pomalu používá i polská slova, 
ale naštěstí vědomě, zatím z  toho zmatek nemá. 
To spíš mají občas ti lidé okolo nás. Když mě chce 
dcera ráno vzbudit a říká: „Tati, vstávej!“, a já nere-
aguju, tak mi to pro jistotu přeloží do němčiny, no 
a to už pak opravdu musím vstát.

Co tě na tvé práci těší?
Rád pracuji s lidmi a v práci mám možnost pozná-
vat mnoho lidí a komunikovat s nimi. Je skvělé, že 
můžu přes komunikaci vytvořit nějaké vazby nebo 
podmínky, které přinesou něco dobrého a má to 
šanci fungovat někdy i dlouhá léta.

Je skvělé, že máš z práce radost. Občas je ale 
nutné takzvaně vypnout. Jak odpočíváš ty?
Mám rád hudbu, a když potřebuji relaxovat, vezmu 
kytaru a hraju. Pokud ale potřebuji odpočívat aktiv-
ně, tak běhám. Pomáhá mi to uvolnit stres. Před 
měsícem jsem dosáhl svého osobního cíle na tento 
rok a zaběhl jsem svůj první půlmaraton, bylo to 
skvělé, všem to doporučuji! 

Michale, děkuju ti za rozhovor a také za tvé do-
poručení. uvidíme, kolik z nás se tebou nechá 
inspirovat a pustí se do běhání…

Rozhovor vedla: Tereza Hejdová

michael riemer
Vedoucí zahraničního obchodu

Michale, jak dlouho a  na jaké pozici pro 
happY end CZ, a.s., pracuješ?
Aktuálně pracuji už dva roky jako vedoucí zahranič-
ního obchodu. A musím říct, že ty dva roky utekly 
opravdu rychle.

ale s  happY end CZ, a.s., spolupracuješ 
delší dobu, viď?
To ano, v roce 2007 jsme s HAPPY END CZ, a.s., 
a ještě s jedním partnerem založili společnost 
HAPPY END PL. Takže od té doby jsem aktivní 
v polském HAPPY ENDu, který jsem pomáhal 
spoluzakládat a  zároveň se starám o  celkový 
zahraniční obchod.

Co ze svého vzdělání využiješ v práci?
Když se podívám zpět, musím říct, že asi všech-
no. V  Německu funguje trochu jiný vzdělávací 
systém než v Česku. Studoval jsem v  duálním 
systému. To znamenalo, že jsem přes tři roky pra-
videlně každý týden chodil dva dny do školy a tři 
dny do práce, kde jsem se učil přímo obor, který 
jsem si vybral. V mém případě to byl nejprve obor 
obchodník pro logistiku a nákup, pak jsem další 
tři roky studoval obor obchodník pro průmysl. 
Skoro v každé oblasti obchodování se zahraniční-
mi firmami potřebuji a využívám vědomosti a me-
chanismy ve smyslu nákupu a prodeje.

Michale, tvá práce je dost pestrá, můžeš po-
psat, jak vypadá tvůj běžný pracovní den?
První věc, kterou dělám, je že si dám ráno kafe 

a dobře se naladím. Každý určitě dobře ví, že prá-
ce je občas více o reakcích než o tom, co si člověk 
naplánoval. Ale samozřejmě mám svůj plán priorit 
a běžnou agendu. Obecně se dá říct, že řeším se 
zahraničními dodavateli obchodní podmínky. Také 
hledám nové zákazníky v zahraničí a udržuji a vy-
lepšuji obchod se stávajícími zákazníky.

Ty také v  rámci práce hodně cestuješ, jak si 
cesty zpříjemňuješ?
Je pravda, že cesty mám dlouhé, a tak poslou-
chám hudbu nebo nějaké audio knihy. Nejradši 
ale cestuji s kolegy, protože nejsem sám a ko-
munikace zpříjemní cestování. Také si s sebou 
beru boty na běhání a vždy si po práci zaběhnu 
pár kilometrů v okolí hotelu.

při své práci potřebuješ mít určitou jazykovou 
výbavu, jakými jazyky mluvíš?
Narodil jsem se v Německu, takže mateřštinou je 
pro mě němčina. Moje maminka je Polka a doma 
s námi hodně mluvila polsky. Ve škole jsem se na-
učil anglicky. Také jsem se učil čtyři roky francouz-
štinu, tu používám poměrně málo, ale na to, abych 
si objednal jídlo a pití, to stačí. Pak jsem se tady 
v Čechách naučil česky. V češtině se pořád snažím 
zlepšovat a tím pádem už také rozumím slovensky, 
což pro mě zpočátku nebylo úplně snadné.

a jak spolu mluvíte doma?
Máme pětiletou dceru a tříletého syna. Já s nimi 
mluvím jenom německy a moje žena pouze čes-
ky. Ale protože manželka mluví i  polsky, zní 

Milí čtenáři, dnes načínáme nové téma – téma 
„zjednodušování“. Bude to o tom, jak si zjednodu-
šit život. Rozsáhlé téma, hodně aktuální, takže si 
ho „zjednodušíme“ – na náš život v práci. V tomto 
a několika dalších článcích se zaměříme na jeden 
ze základních pilířů „zjednodušování“ – zefektivňo-
vání a urychlování práce – metodu 5S.
 Co je to za zkratku? Kde se tu vzala? Metoda 5S, 
tak jako většina metod pro zefektivňování práce, 
byla zformována ve firmě Toyota jako součást je-
jího výrobního systému. Ten tvoří ucelený systém 
metod ke zlepšení postavení firmy na trhu. 

Principem metody 5S je minimalizovat úsilí po-
třebné k vlastní práci. Odstranit neefektivní věci, 
zvyky a postupy, které nám brání vykonávat práci 
bezpečně, kvalitně a rychle. Třeba v důsledku:
• nepořádku a nečistot
• špatného/nedostupného nástroje
• hledání správného materiálu
• zbytečného přendavání materiálu z ruky do ruky
• kompletace rozházených podkladů
Proč ale název 5S? Podle jednotlivých japonských 
slov, která popisují logiku, jak se s takovými věc-
mi vypořádat:
1. SeIRI (setřiď ) – nechat na pracovišti jen nutné 
věci podle toho, co se tam vykonává (např. mate-
riál, pomůcky, návody). Vše ostatní se uklidí/dá do 
„karantény“/vyhodí.
2. SeITOn (seřaď) – všemu, co zůstalo, se najde 
správné místo, podle logiky a posloupnosti práce. 
Například nejčastěji používané věci umístíme nej-
blíže, pracovní pomůcky uspořádáme ergonomic-
ky a bezpečně.

3. SeISO (skliď, sklízej, uklízej) – všechny nástroje 
i materiál mají své určené místo. Na něj se mají vracet 
po jejich použití. Nezbytné je také udržovat pracovní 
místo v čistotě, uklizené. I odpad má své místo, a to 
není pod rukama pracovníka.
4. SeIKeTSu (standardizuj) – stejnou práci prová-
dět stejně. Všichni jsou proškoleni na výše uvedené 
3S a ví, proč a k čemu se tato opatření zavedla. Pra-
covník musí znát svou roli v pracovním postupu, vě-
dět co a jak má používat.
5. ShITSuKe (setrvej, dodržuj, udrž to) – udržet 
nastavený systém na pracovišti. Pátým krokem po 
zavedení předchozích 4S je zajistit, aby se „pořádek” 
na pracovištích udržel. Nejtěžší a nejvíce podceňo-
vaný krok.
 Proč to ale dělat? Jaký užitek to může přinést 
a s jakými překážkami se při tom pravděpodobně se-
tkáte? A jak začít? Je to užitečné i pro administrativu, 
nebo jen ve výrobě? Na to se podíváme v následují-
cích článcích.

Autor článku: Ing. Ondřej Novotný

Věděli 
JSte to?
metoda 5S

?

práce je občas více o reakcích než o tom,  
co si člověk naplánoval
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Ředitelství společnosti happyend@happyend.cz
Středisko Západní Čechy z.cechy@happyend.cz
Středisko Východní Čechy     v.cechy@happyend.cz
Středisko Jižní Čechy j.cechy@happyend.cz

Středisko Severní Čechy s.cechy@happyend.cz
Středisko Jižní Morava j.morava@happyend.cz
Středisko Severní Morava s.morava@happyend.cz
Středisko Praha praha@happyend.cz

telefon: 800 156 944
fax: 315 676 201
email: happyend@happyend.cz      
www.happyend.cz

Argentinská 3
170 00 Praha 7

HappY end CZ, a.s.

Ceny uvedené v tomto bulletinu nezahrnují DPH

SklolaminátoVé nádoBY 
na Zimní poSYp

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

OZNAČENÍ OBJEM DÉLKA ŠÍŘKA VÝŠKA CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 3 KS

pv K050 50 litrů 60 cm 57 cm 50 cm 1 670,- 1 590,-

pv K100 100 litrů 72 cm 69 cm 60 cm 2 310,- 2 190,-

pv K150 150 litrů 87 cm 76 cm 81 cm 3 270,- 3 100,-

pv K300 300 litrů 109 cm 95 cm 101 cm 5 500,- 5 230,-

· zaoblené převislé hrany nádoby i víka zajišťují, že se do kontejneru nedostane  
voda a špína i při těch nejhorších povětrnostních podmínkách

· hladký povrch vnější i vnitřní části nádoby napomáhá nádobu udržet dlouho čistou
· víko lze jednoduše odmontovat bez použití nářadí
· možnost zvolit variantu se silnější tloušťkou víka nádoby
· nádoba uzamykatelná pomocí visacího zámku
· vysoká životnost a odolnost vůči změnám teplot
· plnou nádobu lze přemisťovat pomocí jeřábu díky  

speciálním úchytům
· prázdnou nádobu lze přemístit díky její nízké hmotnosti ručně
· dodávána v dílech, jednoduchá montáž

další výrobky pro zimní údržbu
najdete na www.happyend.cz
nebo v katalogu na straně 186

 pv Su25 

pOSYpOvá Sůl
materiál: chlorid sodný
průměrná spotřeba: 10–20 g/m2

hmotnost: 25 kg 

                                  Cena: 165,-
Cena při odběru 10 a více pytlů: 129,-
Cena při odběru 40 a více pytlů: 109,-  

polYetYlenoVé nádoBY 
na Zimní poSYp
Pevná a tuhá konstrukce z kvalitního polyetylenu a moderní technologie výroby zajišťuje 
vysokou odolnost proti mechanickému poškození. Nádoby jsou odolné vůči proměnlivým 
vlivům počasí a UV záření. Zásobníky jsou lehké, nekorodují a jsou použitelné ke skladování 
různorodých sypkých materiálů.

poSYpoVá Sůl
naJdete V kataloGU 
na Straně 189

naJdete V kataloGU 
na Straně 188

nově jsme pro Vás připravili 

zajímavé množstevní slevy%

OBJEM rOZMěry OZNAČENÍ CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 3 KS
200 l 89 × 60 × 69 cm pv 1C97/v 6 630,- 6 290,-

400 l 121 × 82 × 68 cm pv 1C99/v 9 490,- 8 990,-

OBJEM rOZMěry OZNAČENÍ CENA KČ OD 1 KS CENA KČ OD 3 KS
400 l 120 × 80 × 72 cm pv 1F9F 10 500,- 9 990,-

nádOBY ManIpulOvaTelnÉ pOMOCí vYSOKOZdvIžnÉhO vOZíKu

nádOBa OdOlněJší pROTI vandalISMu (SIlněJší TlOušťKa víKa)STOHOvATElNOST
Konstrukce dovoluje nádoby stohovat,  
tím ušetříte místo v době, kdy nádoby  
na posyp nepotřebujete

Snadná ManIpulaCe
U některých typů možnost manipulace  
pomocí vysokozdvižného vozíku

připraVte Se na ZimU!

naJdete V kataloGU 
na Straně 187

10
video produktu na

www.happyend.cz


