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máte před sebou první letošní vydání našeho 
bulletinu určeného zejména pro Vás, naše zá-
kazníky. Úvodem Vám chci poděkovat za důvě-
ru, kterou nám projevujete již více než dvacet 
let. Velmi si toho vážíme. Sortiment výrobků, 
které si u nás můžete objednat, se letos zvýšil 
již na úctyhodných 7 500 položek. Zároveň mu-
sím poděkovat i celému početnému týmu kole-
gů, kteří se na silném růstu společnosti každý 
dle svých dovedností podíleli. Možná si někteří 
z Vás dokáží představit, jaké úsilí vyžaduje za-
jištění co nejhladšího každodenního provozu 
větší společnosti. Mohu Vás ujistit, že budeme 
nadále dělat vše pro to, abyste mohli být s na-
šimi službami i výrobky co nejvíce spokojeni.
 Přestože je Vám k dispozici rozsáhlý přehled-
ný tištěný katalog, doporučujeme při výběru 
vhodného výrobku navštívit také naše webové 
stránky. Dozvíte se na nich, zda je požadova-
né zboží v dostatečném množství skladem, 
případně jaká je jeho obvyklá doba expedice. 
Informace na webových stránkách jsou aktuali-
zovány průběžně a jsou na ně také často dopl-
ňovány nové výrobky. Nedávno bylo například 
přidáno přes tisíc kvalitních značek pro označo-
vání potrubí podle evropské směrnice. Najdete 
je v samostatné sekci „Značení potrubí“.
 I v zimním období jsme pro Vás připravili 
akční nabídku, která se tentokrát bude vztaho-
vat na velmi žádané textilní sorbenty. Ty máme 
skladem v dostatečném množství, takže se 
k Vám dostanou obratem.
 Přeji Vám, aby pro Vás byl letošní rok příznivý 
a aby se Vám podařilo splnit vše, co jste si před-
sevzali. Budeme velmi rádi, když budeme moci 
přispívat k Vaší pohodě, a Vaši důvěru si nadále 
udržíme. Společně si můžeme přát, aby se nám 
i letos vyplatilo mít nadále na mysli naše firemní 
motto: „NENECHTE SE ZASKOČIT“.

S pozdravem
Ing. Milan Richter

předseda představenstva

Vážení klienti a přátelé,

úVodník akce – pohonné hmoty zdarma

Za každých 12 500 Kč bez DPH 
na Vaší objednávce textilních sor-
bentů získáte ZDARMA poukázku 
na 500 Kč k odběru pohonných 
hmot v síti čerpacích stanic OMV.

Na jednu objednávku lze získat maximál-
ně 10 poukázek.
Bližší informace získáte u svého obchod-
ního zástupce nebo na našem webu 
www.happyend.cz.

Akce platí od 1. 2. 2015 do 31. 3. 2015

HAPPY END CZ, a.s.
Argentinská 3
170 00 Praha 7
t: 800 156 944
e: happyend@happyend.cz      
www.happyend.cz

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

získejte poukázky omV V hodnotě až 5 000 kč

   bulletin.
pro zákazníky společnosti happy end cz, a.s.
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poukázky na pohonné hmoty
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sorbenty 
superpremium

sorbenty 
medium

 unikátní třívrstvá textilie, prostřední sorpční vrstva je z obou stran 
chráněna krycí vrstvou, která brání pouštění vláken a zvyšuje odol-
nost proti oděru

 polypropylenová mikrovlákenná sorpční vrstva
 všechny vrstvy zpevněny pomocí ultrazvukového pojení
 vysoká sorpční kapacita
 praktická perforace
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 MRHE 5043 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 50 cm × 43 m
balení: 1 ks (321 útržků)
sorpční kapacita: 120 litrů

CENA: 2 960,- 
Při odběru 6 a více kusů: 2 820,-
Při odběru 12 a více kusů: 2 670,-

 MRHE 4053 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 40 cm × 53 m
balení: 1 ks (396 útržků)
sorpční kapacita: 118 litrů

CENA: 2 960,- 
Při odběru 6 a více kusů: 2 820,-
Při odběru 12 a více kusů: 2 670,-
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 MRML 5043 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 50 cm × 43 m
balení: 1 ks (321 útržků)
sorpční kapacita: 109 litrů

CENA: 2 190,- 
Při odběru 6 a více kusů: 2 090,-
Při odběru 12 a více kusů: 1 980,-

 MRML 4053 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ 
A PERFOROVANÝ
rozměr: 40 cm × 53 m
balení: 1 ks (396 útržků)
sorpční kapacita: 108 litrů

CENA: 2 190,- 
Při odběru 6 a více kusů:  2 090,-
Při odběru 12 a více kusů: 1 980,-

 ORML 5043 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 50 cm × 43 m
balení: 1 ks (321 útržků)
sorpční kapacita: 109 litrů

CENA: 1 990,- 
Při odběru 6 a více kusů: 1 890,-
Při odběru 12 a více kusů: 1 790,-

 ORML 4053 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 40 cm × 53 m
balení: 1 ks (396 útržků)
sorpční kapacita: 108 litrů

CENA: 1 990,- 
Při odběru 6 a více kusů: 1 890,-
Při odběru 12 a více kusů: 1 790,-
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 ORHE 5043 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 50 cm × 43 m
balení: 1 ks (321 útržků)
sorpční kapacita: 120 litrů

CENA: 2 450,- 
Při odběru 6 a více kusů: 2 330,-
Při odběru 12 a více kusů: 2 200,-

 ORHE 4053 

KOBEREC SILNÝ, ZPEVNĚNÝ  
A PERFOROVANÝ
rozměr: 40 cm × 53 m
balení: 1 ks (396 útržků)
sorpční kapacita: 118 litrů

CENA: 2 450,- 
Při odběru 6 a více kusů: 2 330,-
Při odběru 12 a více kusů: 2 200,-
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poukázky na pohonné hmotylegenda k ikonám

(Více info na obálce nebo na www.happyend.cz)
Saje všechny druhy 
neagresivních kapalin

Saje výhradně kapaliny 
na ropné bázi

Nesaje vodu
Vhodný pro 
občasnou chůzi

Počet funkčních vrstev

 polypropylenová mikrovlákenná sorpční vrstva
 pevnost zvýšena pomocí ultrazvukového pojení
 velmi rychlá sorpce kapalin
 praktická perforace

zdarma
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Tomáši, jak dlouho již působíte jako obchodní 
zástupce?
Na této pozici pracuji jedenáctým rokem, z toho 
rok a půl ve firmě HAPPY END CZ, a.s.

To už máte jistě hodně zkušeností. Co tedy 
podle Vás musí mít člověk v  sobě, aby byl 
dobrým obchodníkem?
Samozřejmě se snažím držet několika zásad, 
jako například vcítit se do potřeb zákazníka nebo 

odhadnout, jak s ním komunikovat. Další důleži-
tou zásadou je nadšení a „odvaha“ do práce v te-
rénu. V každém novém provozu se můžete setkat 
s něčím úplně novým, a to vás vždy posune zase 
o krok dál.

Je něco „noční můrou“ Vaší profese?
Navážu na předchozí odpověď. Musíte si zvyk-
nout, že často uslyšíte slovo „NE“, to k tomu pro-
stě patří. V době snižování nákladů mnoho firem 
sáhlo k  redukci výdajů za provoz firmy. Proto 

není vůbec lehké zákazníka přesvědčit o nutnos-
ti zabezpečení provozu v oblasti ekologie a bez-
pečnosti práce.

To může být pěkný oříšek. Ale říká se, že 
štěstí přeje připraveným. Souhlasíte?
Každý má své praktiky a postupy, také já se sna-
žím přípravu nezanedbat. Z přípravy vždy vychází 
vlastní realizace. Pokud bych to řekl sportovní 
terminologií, tak bez tréninku maraton neuběhne-

te. Výborným pomocníkem je mi informační sys-
tém firmy, který je nedílnou součástí mé přípravy.

Máte osobní zkušenosti s našimi produkty?
Podle mého názoru je dobré vyzkoušet produkty, 
které nabízím. Ne všechny je ale možné využít 
v běžné domácnosti nebo na chalupě. Nicméně 
chemická světýlka používáme. Ve voze mám při-
pravené průmyslové utěrky pro nenadálé událos-
ti při cestování s dětmi a na chalupě využívám 
textilní sorbenty při opravách všeho druhu.

Čemu se rád věnujete ve volném čase?
Myslím, že pro každého je důležitá rodinná 
pohoda, takže volný čas trávím s  rodinou 
a  pak fotbalem. Vzhledem k  tomu, že jsem 
aktivní hráč fotbalu, tak relaxuji na hřišti. 
Pokud hrajete od šesti let, je těžké skončit. 
Synovi jsou dva roky a už se těším, až si spo-
lu zahrajeme. Často také jezdím na chalupu 
do Pošumaví, kde mě místní prostředí vždy 
přivede na jiné myšlenky.

Co netypického jste během své práce zažil?
Někdy je to dotaz, ale také provoz, do které-
ho bych se díky této profesi těžko dostával. Je 
zajímavé vidět například údržbu dopravních 
letadel, vrtulníků nebo způsob zpracování ka-
palných odpadů.

Co vás na Vaší práci baví?
Pestrost a  různorodost. Každá obchodní 
schůzka u  zákazníka je vždy zajímavá a  ně-
čím nová.

Děkuji Vám za rozhovor.
Rozhovor vedla Tereza Hejdová

 

musíte si zVyknout, že často uslyšíte sloVo „ne“

tomáš dub
pestrost a různorodost mě na mé práci 
baví nejvíce.

obchodní zástupce

Dnes naposledy bude tématem článku Bezpeč-
nost a ochrana zdraví při práci. V minulém člán-
ku jsme si ukázali dva základní prvky moderního 
přístupu k BOZP – 1) prevence a odstraňování 
rizik a 2) zapojení zaměstnanců a  začleně-
ní kultury „Bezpečnost především“ do myslí 
všech. Dnes si představíme třetí z  nich, který 
se s  předchozími doplňuje a vytváří takzvaný 
BOZP „trojúhelník“ – externí certifikace podni-
ku podle platné normy.

Věděli 
jste to?

3) Certifikace
Pro řízení jakosti výroby existují tzv. Integrova-
né Manažerské Systémy. Pro jednotlivé řízené 
oblasti vznikla doporučení, směrnice a stan-
dardy, které tyto požadavky upřesňují pro kon-
krétní činnosti a procesy. Oblast bezpečnosti 
a  hygieny práce zahrnuje z mezinárodních 
standardů OHSAS 18001 a příručku ILO-OSH 
2001. Zaměříme se na první z nich.
 OHSAS 18001 byla vytvořena společným 
úsilím národních normalizačních orgánů, cer-
tifikačních firem a specialistů v oblasti BOZP. 
Jejich cílem bylo vytvořit mezinárodní sys-
tém, který by potlačil roztříštěnost v oblasti 
systémů BOZP, která byla způsobena množ-
stvím různých národních norem a specifikací. 
Nejnovější verze OHSAS 18001 byla vydána  
1. července 2007.
 Jaké jsou přínosy externí certifikace? Ukazu-
je, že v daném podniku funguje mimo jiné:

bozp Vii.
současné trendy ii.

? * naplňování právních a jiných požadavků v ob-
lasti BOZP,

* řízení procesů zaměřené na vysokou úroveň 
BOZP a jejich neustálé zlepšování,

* zvyšování povědomí zaměstnanců o ochraně vlast-
ního zdraví a jejich spolupráci při zajišťování BOZP,

* spolupráce jednotlivých složek podniku a státní 
správy při prevenci vzniku havárií,

* vyváženost při péči o bezpečnost práce, životní 
prostředí a zajištění kvality, s přihlédnutím k eko-
nomickým hlediskům.

A to je vše. Tedy vše, co se dočtete o BOZP zde. 
A proto pokud byste si měli odnést jen jednu závě-
rečnou myšlenku – investujte svůj čas, inteligenci 
a prostředky do péče o bezpečnost práce. Stále je co 
zlepšovat! Vždyť každá společnost si své zaměstnan-
ce jen „půjčuje“ z jejich domovů, a je tedy její povin-
ností je tam zase zdravé vrátit. Bezpečné práci zdar!

Autor článku: Ing. Ondřej Novotný
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Značení potrubí je podle směrnice EU 
č. 92/58 povinné pro všechna potrubí, který-
mi jsou vedeny nebezpečné látky.
 Použití potrubního značení zvyšuje pře-
hlednost malých i  větších technologických 
celků a  může zabránit nechtěným škodám 
a haváriím.

SAMOLEPICÍ INFORMAČNÍ KAPSY  
PRO PAPÍR FORMÁTu A3, A4, A5, A6 

 přední strana na principu magnetu
 dokument lze snadno a rychle vyměnit
 přilne na všechny hladké povrchy
 při aplikaci na sklo informace čitelná  
z obou stran

 použití na výšku i na šířku
 možnost opakovaného přemístění
 snadné odstranění z povrchu a opětovné 
přilepení

 nezanechává stopy lepidla

označení formát barva balení cena kč

Du A6CE A6 černá 2 ks 260,-
Du A5CE A5 černá 2 ks 340,-
Du A4CE A4 černá 2 ks 460,-
Du A4CV A4 červená 2 ks 460,-
Du A4ZE A4 zelená 2 ks 460,-
Du A4MO A4 modrá 2 ks 460,-
Du A4OR A4 oranžová 2 ks 460,-
Du A3CE A3 černá 2 ks 730,-

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

označení formát barva balení cena kč

Du A4CZ A4 černá/žlutá 2 ks 490,-
Du A4BZ A4 bílá/zelená 2 ks 490,-
Du A4BC A4 bílá/červená 2 ks 490,-

magnetické kapsy magaframetm

značení potrubí
NA Náš wEB 
www.HAPPYEND.CZ JSME 
PRO VáS PŘIDALI 1 150 
KVALITNíCH ZNAČEK  
PRO OZNAČOVáNí POTRUBí.

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. zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

noVinka

Odklopitelná magnetická 
přední strana kapsy umožňuje 
rychlou a pohodlnou výměnu 
dokumentu

Ceny uvedené v tomto bulletinu nezahrnují DPH


