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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 2 – květen,  rok 2016, zdarma

(pracovní dny 8.00–16.00)
zelená linka 800 156 944

   bulletin.
akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe · akCe

vybírejte  zboží z našeHo aktuálníHo katalogu 2o16 jaro/léto 
a získejte zdarma vysokotlaký čistič kÄrCHer k2 CompaCt

získejte zdarma
vysokotlaký čistič

 zboží z katalogové nabídky nebo e–shopu 
v hodnotě nad 15 000 Kč bez DPH

  nebo
  zboží, které je v katalogu nebo e–shopu 

označeno novinkou, a to v celkové hodnotě 
nad 10 000 Kč bez DPH

Vysokotlaký čistič KärCHEr K2 Compact  
získáte ZDArMA k Vašemu nákupu:

Akce platí od 9. 5. do 30. 6. 2016. Podmínky akce a více informací najdete na www.happyend.cz nebo u Vašeho produktového specialisty.

víCe o kÄrCHer  
k2 CompaCt na straně 4
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 snadné usměrnění lidí a ohrazení prostoru se zákazem vstupu
 pojistka pro zvýšení bezpečnosti při náhodném uvolnění pásky
 povrchová úprava práškovou barvou zvyšuje odolnost
 kovové i gumové podstavy
 velký výběr barevného provedení sloupků i pásek
 různé délky pásek

bezpečnostní sloupky se samonavíjeCí páskou

najdete v katalogu 
na straně 298–299

 dokonale těsné ocelové nádoby
 každá nádoba zvlášť testována na 100% těsnost
 certifikát GS TÜV
 splňují požadavky OSHA a NFPA
 kvalitní povrchová úprava (odolné vůči chemikáliím a korozi)
 záruka 10 let

Certifikované bezpečnostní nádoby na Hořlaviny

najdete v katalogu 
na straně 142–143

 dopravní zrcadla pro vyšší bezpečnost a zpřehlednění situace  
na silnici nebo v areálu

 dopravní zrcadla se stavebně technickým osvědčením č. 090–03539
 průmyslová zrcadla pro vyšší bezpečnost Vašeho provozu a lepší kontrolu 
méně přehledných míst skladů nebo výroben

 včetně praktického instalačního příslušenství

dopravní a průmyslová zrCadla

najdete v katalogu 
na straně 308–313

 ručníky různých druhů, komfortní a ekologické zároveň
 zásobníky na ručníky a koše na použité ručníky
 výběr z několika druhů a velikostí toaletního papíru a různých variant zásobníků
 kvalitní mýdla šetrná k pokožce
 dávkovače mýdel pro optimální dávkování,  
které šetří peníze i přírodu

Hygiena

najdete v katalogu 
na straně 76–81

vybrané novinky  
z katalogu 2016 jaro/léto

sCHválena pro provoz  
na pozemníCH komunikaCíCH
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Ester Kuchařová
Vedoucí nákupního oddělení

bulletin 1/16

Tomáš Dub
Produktový specialista

bulletin 1/15

Jan Dušejovský
Zakázkový specialista

bulletin 1/14

Karel Kubič
Produktový specialista

bulletin 5/13

Eva Adámková
Asistentka nákupního oddělení

bulletin 4/13

Petr Lébl
Produktový specialista

bulletin 3/13

Michael riemer
Vedoucí zahraničního obchodu

bulletin 4/15

Ing. Jiří Kubrt
Programátor

bulletin 4/14

Michal Podmanický
Produktový specialista

bulletin 3/15

Miroslav Jakl
Operátor na chatu

bulletin 3/14

Ing. Jan Hrdina
Vedoucí technického oddělení

bulletin 2/15

Ing. Jindřich Jirousek
Vedoucí obchodního týmu

bulletin 2/14

Strávili 
jsme na  

katalogu hodně 
času.

Relaxuji na  
fotbalovém 

hřišti.

Produktová školení jsou vždy 
profesionální a pro naše  

specialisty velice přínosná.

Mám 
několik  

obchodních pravidel, 
která neporušuji.  
jedním z nich je 
dochvilnost.

Zákazník by ve vás 
měl vždy vidět přítele 
a mít ve vás oporu.

Těší mne, když 
mohu klientovi 

pomoci.

Všichni jsou tu 
sehraní jako jeden 

tým.

Pracuji od  
deseti večer do 
dvou do rána.

připravili jsme pro vás Historii  
interview za poslední 3 roky

cElá IntErVIEw KE stažEní 
NA NAšEM wEbu

 Ráda poznávám nové 
lidi a k tomu mám ve své 

práci opravdu mnoho 
příležitostí. 

První věc, kterou 
dělám, je, že si dám 
ráno kafe a dobře se 

naladím.

Navzájem si  
pomáháme, a když je 

nějaký problém, mám se 
na koho obrátit.

Při odmrazování 
lednice není nic  
lepšího než naše  
textilní sorbenty.
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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

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

reflexní pásky pro nápadné obrysové značení nákladníCH vozidel

označení název barva cena kč

bY rP5D0
Obrysové značení pro 
pevné plochy (v roli)

žlutá 3 670,-

bY rP5D1 červená 3 670,-

bY rP5D4 bílá 3 670,-

bY rS5D0 Obrysové značení pro 
cisterny (v roli s odděle-
nými ploškami)

žlutá 3 820,-

bY rS5D1 červená 3 820,-

bY rS5D4 bílá 3 820,-

bY rT5D0
Obrysové značení pro 
krycí plachty (v roli)

žlutá 3 830,-

bY rT5D1 červená 3 830,-

bY rT5D4 bílá 3 830,-

bY ru5D0 Obrysové značení pro 
krycí plachty (v roli  
s oddělenými ploškami)

žlutá 3 830,-

bY ru5D1 červená 3 830,-

bY ru5D4 bílá 3 830,-

znáte z akCe  •  víCe na www.Happyend.Cz  •  znáte z akCe  •  víCe na www.Happyend.Cz

 samolepicí retroreflexní pásky pro zvýšení viditelnosti nákladních vozidel na velké 
vzdálenosti i za špatných povětrnostních podmínek

 vyrobeny z materiálu certifikovaného v souladu s ECE 104

 vhodné pro nápadné obrysové značení nákladních vozidel dle požadavků Směrnice EU 
č. 76/756 a nařízení EHK 48

 vysoká odolnost pásky umožňuje mytí v různých typech myček

 díky vysoké přilnavosti akrylátového lepidla není nutné rohové těsnění

· materiál: metalizovaný polyester
· rozměry: 50 mm × 50 m
· tloušťka: 0,16 mm
· třída retroreflexe: c (dle EcE 104)
· teplotní odolnost: –40 °c až 90 °c

 čistí i méně přístupné nečistoty

 jednoduše skladný a přenosný

 vybaven dvěma tryskami

 včetně dlouhé 4metrové hadice

 vybaven tlakovým spínačem (přes ruční stříkací pistoli 
zapíná a vypíná motor, tím snižuje náklady na vodu 
a energii, chrání čerpadlo a životní prostředí)

 rotační tryska spojuje přednost bodového paprsku 
s plošným výkonem plochého paprsku (tím v krátkém 
čase dosáhne velmi dobrého výsledku čištění)

vysokotlaký čistič kÄrCHer k2 CompaCt

produkty najdete  
v katalogu na straně  57

Speciální patentovaná 
technologie trysek pro 
účinné čištění

Držák pro snadné 
skladování napájecího 
kabelu a vysokotlaké 
hadice

Ergonomické  
madlo pro 
jednoduchou 
manipulaci

Držák pro  
odložení tlakové 
pistole

Praktický držák  
na trysky

němeCká kvalita


