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doba zasloužených letních dovolených se pro ně-
které z Vás již rozběhla a ti ostatní si ji už také jis-
tě naplánovali. Letošní jaro nám moc teplých dní 
nedopřálo, tak snad nám to příroda v létě bohatě 
vynahradí. Díky dnešní technice bychom mohli pod-
lehnout pokušení věnovat se práci i během volných 
dnů, proto se snažme opravdu odpočívat a věnovat 
se co nejvíce své rodině nebo přátelům. Zůstanou 
nám tak příjemné vzpomínky, ke kterým se může-
me během roku vracet a zlepšovat tak svou náladu.
 Již tradičně jsme pro Vás připravili letní akci. Ten-
tokrát můžete získat jako dárek výborné pivo Pilsner 
Urquell v praktických plechovkách. Bližší podmínky 
pro získání dárku jsou uvedeny v tomto bulletinu.
 Plechovku piva Pilsner Urquell od nás navíc 
dostanete i při nákupu šesti libovolných značko-
vacích sprejů. Tyto praktické spreje Vám poslou-
ží v mnoha situacích, kdy potřebujete dočasně 
nebo trvale vyznačit pracovní či dopravní zóny, 
označit důležité body, případně vyznačit situaci 
po dopravní nehodě.
 Pokud máte pobočky nebo kolegy u našich 
sousedů v Polsku či na Slovensku, můžete je 
informovat o tom, že naše výrobky si nyní mo-
hou objednat i ve své zemi prostřednictvím nově 
spuštěných e-shopů v jejich mateřském jazyce.
 Jelikož si velmi vážíme hrdinských činů profe-
sionálů všech složek integrovaného záchranného 
systému i laické veřejnosti, jsme partnery Zlatého 
záchranářského kříže. Koncem dubna bylo toto 
nejvýznamnější nadresortní ocenění předáno na 
Pražském hradě vybraným nominovaným z rukou 
prezidenta republiky.
 I při přípravě na Vaši letní dovolenou Vám 
doporučujeme mít na mysli naše firemní mo-
tto: „NENECHTE SE ZASKOČIT“. Určitě Vám 
to umožní prožít ji příjemněji.

S pozdravem
Ing. Milan Richter

předseda představenstva

Vážení klienti a přátelé,

úVodník

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

pro zákazníky společnosti Happy end Cz, a.s.
číslo 3 – čerVeneC, rok 2015, zdarma

Za každých 12 000 Kč bez DPH  
na Vaší objednávce získáte 
12 plechovek piva 
Pilsner Urquell

Na jednu objednávku lze získat maximálně  
48 plechovek piva

Více informací získáte u svého produktového  
specialisty nebo na našem webu www.happyend.cz

Akce platí od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015

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

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

pilsner UrQUell  
zdarma

   bUlletin.

Objednávejte zboží z naší aktuální nabídky!
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Zařízení určená pro mytí a  odmašťování 
malých i rozměrných součástek a dílů, které 
jsou znečištěny oleji a mazivy. Propracovaný 
systém čerpadla, který sahá jen do poloviny 
sudu, zajišťuje dlouhodobé použití čisticích 
kapalin, jelikož nečistoty se usazují na dně 
sudu s kapalinou.

myCí stoly ČISTICÍ KAPALINY
 vynikající čisticí  

a odmašťovací schopnosti
 rychlé a stejnoměrné nebo 

pomalé odpařování
 5 druhů kapalin pro různé 

možnosti využití
 vhodné pro strojírenský  

a opravárenský průmysl

 MS 989936 
POJÍZDNÝ MYCÍ STŮL MALÝ – F

– princip dvoukolého ručního vozíku

rozměry: 57 × 55,5 × 114,5 cm
pracovní plocha: 56 × 43 cm
objem sudu: 50 litrů
hmotnost: 27 kg

CENA: 18 150,-

 MS 989935 

STABILNÍ MYCÍ STŮL MALÝ
– BK–50
– stabilní konstrukce
– dílenské použití

rozměry: 65,6 × 47,5 × 107,5 cm
pracovní plocha: 64,6 × 46,5 cm
objem sudu: 50 litrů
hmotnost: 15 kg

CENA: 13 850,-

 MS 989830 
STABILNÍ MYCÍ STŮL VELKÝ – MD
– velká pracovní plocha
– vybaven víkem

rozměry: 116,5 × 69,5 × 105,5 cm
pracovní plocha: 113,5 × 66 cm
objem sudu: 200 litrů
hmotnost: 60 kg

CENA: 21 435,-

 MS 989937 

POJÍZDNÝ MYCÍ STŮL MALÝ – F2

– princip dvoukolého ručního vozíku
– velká pracovní plocha

rozměry: 80 × 61,5 × 112 cm
pracovní plocha: 79 × 49 cm
objem sudu: 50 litrů
hmotnost: 43 kg

CENA: 19 550,-

 MS 989B00 

JEDNODUCHÝ MYCÍ STŮL NA 
200L SUD – KD
– k přímému nasazení na 200litrový sud
– vybaven víkem
rozměry: 80 × 55 × 52,5 cm
pracovní plocha: 79 × 54 cm
objem sudu: 200 litrů
hmotnost: 28 kg

CENA: 20 500,-

 MS 989973 
KOMBINOVANÝ MYCÍ STŮL – L
– pro čištění ponorem v nádrži  
 nebo průtokovým štětcem

rozměry: 79,5 × 56 × 100,5 cm
pracovní plocha: 76,5 × 52 cm
objem sudu: 200 litrů
hmotnost: 45 kg

CENA: 21 880,-

 MS 989938 

POJÍZDNÝ MYCÍ STŮL MALÝ 
– F2–D
– princip dvoukolého ručního vozíku
– velká pracovní plocha, vybaven víkem

rozměry: 82 × 72 × 119 cm
pracovní plocha: 79 × 49 cm
objem sudu: 50 litrů
hmotnost: 45 kg

CENA: 22 950,-

 MS 989934 
JEDNODUCHÝ MYCÍ STŮL NA 
200L SUD – KP

– k přímému nasazení na 200litrový sud
– dílenské použití, jednoduchá montáž
rozměry: 80 × 54 × 26,5 cm
pracovní plocha: 79 × 54 cm
objem sudu: 200 litrů
hmotnost: 15 kg

CENA: 12 380,-

 MS 989939 

MOBILNÍ MYCÍ VANA NA 
KOLEČKÁCH – A
– vybavena 4 kolečky
– pro čištění přímo u vozidla
rozměry: 100 × 75 × 35,6 cm
pracovní plocha: 85 × 39 cm
integrovaná nádrž: 35 litrů
hmotnost: 31 kg

CENA: 14 970,-

 MS 989B42 

STABILNÍ MYCÍ STŮL  
MALÝ – G–50–I
– stabilní uzavřená konstrukce
– vyšší nosnost, pro  
 průmyslové použití
rozměry: 80 × 50 × 107,4 cm
pracovní plocha: 79 × 49 cm
objem sudu: 50 litrů
hmotnost: 40 kg

CENA: 17 995,-

 MS 989933 
STABILNÍ MYCÍ STŮL VELKÝ – M

– velká pracovní plocha

rozměry: 114,5 × 67 × 105 cm
pracovní plocha: 113,5 ×  66 cm
objem sudu: 200 litrů
hmotnost: 47 kg

CENA: 18 780,-

 MS 989B93 

MYCÍ STŮL S OHŘEVEM MALÝ 
– W–100
– s ohřevem pro čisticí  
 kapaliny na bázi vody
rozměry: 83,6 × 70,4 × 111,9 cm
pracovní plocha: 79 × 49 cm
integrovaná nádrž: 28–60 litrů
hmotnost: 45 kg

CENA: 54 295,-

 široká nabídka velikostí pracovní plochy
 robustní a stabilní konstrukce
 snadná instalace stolu a výměna čisticí kapaliny
 až 80% snížení nákladů oproti běžným odmašťovacím  

prostředkům
 odvoz znečištěné kapaliny ZDARMA
 3 roky záruka na mycí stoly a patentovaný čerpací systém

najdete V katalogU 
na straně 168–170
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Co děláte, když nepracujete?
Rád jezdím na kole a  chodím se psem do lesa, 
kde si parádně pročistím hlavu od všech starostí 
a můžu na chvíli takzvaně „vypnout“. Občas zajdu 
s přáteli na koncert, několik z nich má vlastní ka-
pelu. A v letních měsících relaxuji hlavně u grilu.

Máte nějaký zajímavý či vtipný pracovní zážitek?
Hned ze začátku, když jsem začal u HAPPY ENDu 
pracovat, jsem jel na jednu pracovní schůzku, ale 
jak jsem ještě nebyl zaběhlý, nezjistil jsem si pořád-
ně informace o firmě, do které jedu. Samozřejmě 
jsem chtěl hezky vypadat, tak jsem se náležitě ob-
lékl, světlé kalhoty, košile, sako… až na místě jsem 
zjistil, že je to provoz, který je samý grafit. Do toho 
jsem si zapomněl pásek na kalhoty, takže ty mi po-
řád padaly a já si po nich šlapal. No a mastný grafit 
se světlými kalhotami opravdu nejde dohromady. 
Když jsem se vrátil domů, přítelkyně si myslela, že 
jsem byl někde v dole. Kalhoty šly rovnou do popel-
nice a já už věděl, co si za první výplatu pořídím.
Děkuji Vám za rozhovor, Michale.

Rozhovor vedla Tereza Hejdová

michal podmanický
produktový specialista pro severní čechy

Michale, jak dlouho už pro HAPPY END CZ, 
a.s., pracujete?
Pro HAPPY END CZ, a.s., pracuji třetím rokem, 
ale už na střední škole jsem se občas zapojoval. 
Vypomáhal jsem například s rozvážkou zboží nebo 
vyřizováním objednávek.

Co Vaše práce obnáší?
Moje pracovní náplň je různorodá. Pracuji jako 
produktový specialista pro severní Čechy, kde se 

starám o své zákazníky. Také se musím věnovat 
kancelářským činnostem jako je například vyřizo-
vání a zadávaní objednávek do našeho interního 
systému nebo stanovování obchodních cílů ostat-
ním produktovým specialistům z  našeho týmu. 
Pokud je potřeba, rozvážím někdy i zboží.

Jak vypadá Váš běžný pracovní den?
Pokud nemám sjednané pracovní schůzky, jedu 
do kanceláře, kde si vyřídím e-maily. Za pomoci 
našeho systému si hlídám mně svěřené zákazní-
ky a  domlouvám si telefonicky následné schůz-
ky s  klienty. Pravidelně také připravuji podklady 
související s vedením a školením našich ostatních 
produktových specialistů.

Jaké máte pracovní cíle?
Určitě bych se chtěl ve své práci dále zdokonalo-
vat a mít široký rozhled. K  tomu nám pomáhají 
každoroční školení a silné technické zázemí.

Co považujete za svůj pracovní úspěch?
Podařilo se mi získat významného klienta, který 
patří k předním světovým výrobcům zařízení pro 
těžký průmysl. Jejich problémy vyřešily až naše 
zpevněné zátěžové koberce řady MRNS a průmy-

slové rohože NOTRAX. Díky těmto výrobkům se 
tato firma stala naším spokojeným a pravidelným 
odběratelem.

Jak se Vám spolupracuje s kolegy?
Jsem opravdu spokojený, protože fungujeme jako 
jeden tým, a to je důležité. Navzájem si pomáhá-
me, a když je nějaký problém, mám se na koho 
obrátit.

Co Vás na Vaší práci baví?
Určitě různorodost! Asi bych nevydržel sedět den-
ně osm hodin někde u počítače. Baví mě, že jsem 
mezi lidmi, a že se díky této práci dostanu na růz-
ná zajímavá místa.

Milí čtenáři, v minulém článku jsme se vrátili k  té-
matu recyklací, konkrétně k recyklacím v kanceláři. 
Ukázali jsme si několik faktů, proč recyklovat, ale 
také několik tipů, jak minimalizovat netříděný odpad 
z našich pracovišť.
 Dnes se podíváme na praktický návod, jak začít 
s recyklací třeba právě ve Vaší kanceláři.
1) Jak začít? Pokud nejste malé pracoviště a  sami 

dobře nevíte, co končí v odpadu, je dobré udělat 
krátkou anketu mezi zaměstnanci nebo úklidovou 
firmou, co že se to vlastně vyhazuje. Následně vy-

hodnoťte, co se dá recyklovat. Je dobré začít jen 
s  několika druhy odpadu, třeba papírem a  plas-
tem, než zahltit lidi možnostmi a  tím je odradit. 
„Pokud nabídnete 20 různých možností, které za-
městnanci mohou třídit od prvního dne, zahltíte je 
a odradíte“, říká Jennifer Berry, mluvčí Arizonské 
recyklační organizace Earth 911.

2) Následně začněte přidávat další možnosti, od re-
cyklace nápojových kartonů až po tonery z tiská-
ren a elektroniku. Víte, že tím můžete i ušetřit? Od-
pad může být i surovinou, kterou můžete prodat. 
Poptejte se odpadových středisek ve svém okolí.

3) Hodí se mít koordinátora recyklačního programu 
– někoho, kdo svým nadšením a  charismatem 
strhne ostatní a bude je motivovat. Zároveň – jako 
v mnoha oblastech – funguje, když jde vedení fir-
my příkladem. Entuziastický ředitel většinou pře-
svědčí celou firmu.

4) Umístění košů je strategické, stejně jako jejich 
dostatečný počet. Tam, kde se generuje specific-

ký odpad, například koutek s tiskárnou, je potře-
ba kontejner na papír, u kuchyňky zase na plasty 
a nápojové kartony. Napadlo vás umístit koše na 
komunální odpad vždycky o něco dál, než ty na 
třízený odpad? Naše přirozená lenost zajistí, že to, 
co půjde vytřídit, bude vytřízeno…

5) Trénink, motivace, odměny… nepodceňujte 
vzdělávání a motivaci svých lidí. Oslavujte za-
chráněné stromy a  vyrobené fleecové mikiny, 
poděkujte lidem za rekordy a něčím je odměň-
te. Co třeba „zelená“ rostlinná výzdoba kance-
láří? Sedět mezi květinami a  palmami – to je 
skoro jako na dovolené.

 A to nejdůležitější nakonec. Jsou to vaši zaměst-
nanci, kdo třídí. Dělají to většinou rádi. Tak s nimi ko-
munikujte, ptejte se jich na názory a podněty. Třeba 
zjistíte, co vše ještě rádi udělají pro naši planetu, jen 
když jim dáte příležitost.

Autor článku: Ing. Ondřej Novotný

Věděli 
jste to?

reCyklaCe  
V kanCeláři ii.
– tipy a triky

?

jsem opraVdU spokojený, protože fUngUjeme jako 
jeden tým, a to je důležité.

Určitě bych se chtěl ve své práci 
dále zdokonalovat a mít široký rozhled.
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oBjEM VYDATNOST FLUOrESCENČNÍ BArVA CENA KČ
rŮžOVÁ ČErVENÁ OrANžOVÁ žLUTÁ ZELENÁ MODrÁ

139,-BA 31307 BA 3130E BA 31315 BA 31325 BA 3132C BA 31333

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

Objednejte 6 jakýchkoli značkovacích sprejů  
a dostanete plechovku piva Pilsner Urquell 0,5 l ZDArMA

značkoVaCí spreje

průmysloVé Utěrky V inoVatiVním balení

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

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

piVo
zdarma

 k rychlému, čistému a preciznímu značení většiny 
povrchů (asfaltu, betonu, zdiva, dlažby, dřeva, půdy 
a mnoha jiných)

 otěruvzdorné značení odolné vůči povětrnostním  
vlivům až 9 měsíců

 patentované jednoruční bezpečnostní víčko  
s aretovatelným spouštěčem aplikace bezpečně 
brání neúmyslnému stisknutí a zašpinění prstů

 velmi vysoká krycí schopnost

 intenzivní jas fluorescenčních barevných odstínů
 100% záruka vystříkání celého obsahu barvy díky  

samočisticímu systému
 extrémně snadné protřepání i po delším skladování
 aplikace možná i na vlhké podklady a při teplotách 

do –20 °C
 snímatelné bezpečnostní víčko
 jednoduchá aplikace i v rukavicích
 ekologicky a zdravotně nezávadný

 promyšlený obal usnadní práci s utěrkami i celým balením
 barevné provedení obalu připomínající dopravní semafor 

zjednoduší orientaci a usnadní správnou volbu utěrky

VLASTNOSTI:
 velmi pevné textilní utěrky
 mechanicky odolné za sucha i mokra
 opakovaně použitelné (lze vypláchnout a vyždímat)

VÝHODY:
 praktický přenosný box
 dva výdejní otvory, které vytvoří šikovné místo pro uchopení 
a snadnou manipulaci s balením

 nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání

POUžITÍ:
 v provozech, kde se eviduje spotřeba utěrek jednotlivých  
zaměstnanců

 vhodné pro stírání rozpouštědel, olejů, tuků, ředidel, 
provozních kapalin

SPOTMArKEr
Tryska umístěná v ose spreje vhodná pro tvorbu bodů a čar na zemi nebo míst nízko u země.

ALLrOUNDMArKEr
Speciálně vyvinutá tenká tryska, 360° ventil umožňující nástřik ve všech polohách a směrech je ideální pro psaní písmen a číslic.

objem vydatnost  FLUOrESCENČNÍ BArVA CENA KČ

500 ml 350–400 m
růžová červená oranžová žlutá zelená modrá

139,-
BA 31371 BA 31378 BA 31388 BA 3138F BA 31396 BA 3EE72

STANDArDNÍ BArVA 

139,-
ČErVENÁ žLUTÁ BÍLÁ ČErNÁ

BA 3133A BA 3134B BA 31352 BA 31359

najdete V katalogU 
na straně 254–255

najdete V katalogU 
na straně 68–69

500 ml      200–300 m

SPECIÁLNÍ TECHNICKé POUžITÍ – zejména tam, kde je nutné minimalizovat pouštění vláken  
  během čištění, leštění a utírání povrchu
NEJNÁrOČNěJšÍ POUžITÍ – vyniká svou velmi vysokou pevností za sucha i mokra a vysokou  
 sorpční kapacitou

STŘEDNě NÁrOČNé POUžITÍ – měkká struktura se dostane i do obtížně dostupných míst

MéNě NÁrOČNé POUžITÍ – velmi měkká a jemná utěrka pro čištění a leštění hladkých povrchů

lax 60
max 110

max 75
max 60

Akce platí od 1. 7. 2015 do 31. 8. 2015, více informací naleznete na našem webu www.happyend.cz


