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opět Vám nabízíme možnost seznámit se s no-
vinkami, které pro Vás pravidelně připravujeme. 
Venku už to vypadá, že si budeme moci užívat 
jarní přírodu s příjemnějšími teplotami, a tak se 
nám bude v této atmosféře jistě i lépe pracovat.
 Současně s  tímto bulletinem pro Vás vydá-
váme rozsáhlý tištěný katalog nejprodávaněj-
ších výrobků rozšířený o více než 250 nových 
produktů. Najdete v něm další typy velmi kva-
litních průmyslových utěrek, záchytné palety 
s uzavíratelnými krycími nástavbami, nové typy 
bezpečnostních skříní, mycí stoly, čisticí spre-
je, bezpečnostní kryty určené pro spínací prvky 
a nové typy visacích zámků.
 O tom, jak Vám tyto výrobky mohou pomoci 
při řešení Vašich každodenních úkolů, se mů-
žete dozvědět od našich zkušených specialistů, 
kteří jsou pravidelně školeni našimi dodavateli. 
Koncem letošního dubna se jedno takové něko-
likadenní velké školení obchodního a  technic-
kého týmu konalo v příjemném prostředí hotelu 
Fabrika v Humpolci.
 Náš rozsáhlý tým spolupracovníků se však 
nespoléhá jen na dodavatele, ale velmi cenným 
zdrojem informací a znalostí jsou pro něj zejména 
Vaše praktické zkušenosti. Velmi si vážíme toho, 
že nám pomáháte vylepšovat naši nabídku.
 Budeme velmi rádi, když Vás nové výrobky 
zaujmou natolik, abyste si je chtěli vyzkoušet 
a stanou se poté Vašimi užitečnými pomocní-
ky. Abychom Vám vyjádřili vděčnost za Váš zá-
jem, připravili jsme pro Vás další akci, ve které 
můžete získat jako dárek kvalitní profesionální 
záchranářský nůž Victorinox RescueTool.
 Přejeme Vám příjemné jarní zážitky. Když 
budete mít na paměti naše firemní motto: 
„NENECHTE SE ZASKOČIT“, tak Vám je určitě 
nic nenaruší.

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 2 – kVěten, rok 2015, zdarma

Nůž je určen pro profesionální využití. 
Tomu odpovídá kvalita zpracování 
a předpokládaná životnost – výrobce 
poskytuje doživotní záruku na  
materiál a výrobní vady.

Akce platí od 4. 5. 2015 do 30. 6. 2015
Více informací naleznete na www.happyend.cz

Objednejte si výrobky z našeho 
katalogu nebo e-shopu 
v hodnotě nad 14 000 Kč 
bez DPH  a získejte ZDARMA 
profesionální nůž 
Victorinox – RescueTool

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

zelená linka

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

Důvěřujeme švýcarské kvalitě

nůž proVěřený
profesionály

   bulletin.
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 VíCe než 250 noVinek     přeHledná prezentaCe     komplexní sortiment    VýHodné Ceny

· odmašťování a čištění dílů a součástek
· možnost výběru ze dvou způsobů mytí – průtokovým štětcem, nebo ponorem
· propracovaný systém čerpadla, které sahá jen do poloviny sudu, zajišťuje dlouhodobé 

použití čisticí kapaliny
· usazeniny a nečistoty zůstávají na dně sudu s kapalinou

POužITí:
· strojírenský průmysl, opravárenství a další provozy, kde je kladen důraz na čistotu dílů

· vhodné k odmašťování mastnot a olejů, k odstranění nečistot a rzi
· vynikající schopnost proniknout pod povrch a uvolnit nejhrubší znečištění
· vysoká účinnost a dlouhá životnost
· praktické provedení ve spreji o objemu 500 ml

VyberTe SI TyP VhODný PrO:
· čistění, odmašťování, ošetření, ochranu před korozí, mazání, antistatické povrchy, 

potravinářství

KryT zajIšťuje bezPeČnOu PrácI na PřIPOjeném zařízení
· jednoduché a rychlé zabezpečení ovládacích prvků
· univerzální řešení pro tlačítka se standardními otvory 16, 22 a 30 mm
· základna se jednoduše instaluje pod tlačítko
· snadné nasazení krytu na základnu
· zajištění pomocí visacího zámku
· označení visačkou s informacemi
· průsvitný kryt zajišťuje dobrou viditelnost tlačítka
· průhledný čirý nebo červený kryt

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

VýhODy:
· praktický přenosný výdejní box
· dva odebírací otvory, které vytvoří šikovné místo pro uchopení balení
· nepouští vlákna ani při mechanickém namáhání

POužITí:
· v provozech, kde se eviduje spotřeba utěrek jednotlivými zaměstnanci
· vhodné pro stírání rozpouštěděl, olejů, tuků a provozních kapalin

· výstražné značení upozorňuje na nebezpečí uklouznutí na mokré nebo kluzké podlaze
· snižuje riziko úrazu zaměstnanců a osob pohybujících se ve veřejných prostorech
· vhodné pro výrobní haly, obchody, hotely, školy, úřady, banky a jiné prostory

čistota, bezpečnost  
a ekoloGie Jaro/léto 2015

přehled nejzajímavějších novinek v tomto katalogu
mycí stoly

čisticí spreje

logout / tagout bezpečnostní kryt
spínacích tlačítek

průmyslové utěrky

označení kluzkých povrchů 

nový katalog

naJdete V kataloGu 
na straně 168

naJdete V kataloGu 
na straně 167

naJdete V kataloGu 
na straně 289

naJdete V kataloGu 
na straně 68

naJdete V kataloGu 
na straně 270
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S kým nejvíce spolupracuješ?
Samozřejmě s  kolegy v  kanceláři. Při získávání 
a  ověřování technických informací mi pomáhají 
Ing. Eva Butzke a Miroslav Jakl. Pokud je potřeba 
upravit nebo vyměnit fotku, s tím se můžu obrátit 
na tebe. V  neposlední řadě je to můj nadřízený 
Ing. Denis Milev, který mě postupně seznamuje 
s náplní mé práce. A s Petrou Kopidlanskou jsme 
spolupracovali hlavně při přípravě katalogu. Jsem 
rád, že se mohu na zkušenější kolegy spolehnout 
a že mi vždy vstřícně pomohou. Pro mě, jako no-
váčka ve firmě, je to velmi důležité.

je něco, na co se v rámci své práce těšíš?
Školení obchodního a  technického týmu 
v souvislosti s prezentací nového katalogu je 
úspěšně za námi a nyní se těším například na 
služební cestu k výrobci bezpečnostních skří-
ní Lacont.

Děkuju ti za vyjádření, honzo. jsme rádi, že 
jsi posílil náš kolektiv a  myslím, že za nás 
všechny ti můžu popřát, ať jsi tady spokojený 
i nadále.

Rozhovor vedla Tereza Hejdová

ing. Jan Hrdina
vedoucí technického oddělení

jak dlouho už s námi pracuješ?
V HAPPY ENDu pracuji od ledna letošního roku, 
takže je to něco přes tři měsíce.

jak proběhlo tvé seznámení se společností 
haPPy enD cz, a.s.?
První měsíc pro mě byl náročný – nové prostře-
dí, noví kolegové a nová pracovní náplň. Během 
ledna se mi nejvíce věnovali marketingový ředitel 
Ing. Denis Milev a  obchodní ředitel společnosti 
David Lošťák, kteří mě uváděli do problematiky 
čistoty, bezpečnosti a  ekologie. Byl jsem něko-
likrát v našem skladu v Horňátkách, kde jsem se 
seznámil se základními produkty, které nabízíme. 

Jsou to pro mě opravdu nové věci. Také jsem měl 
možnost strávit týden na cestách s produktovými 
specialisty a vidět tak náš sortiment v praxi.

navštívili jste společně nějaká zajímavá místa?
Ano, během spolupráce s  nimi jsem měl mož-
nost podívat se do malých i  velkých provozů. 
Například mě zaujal podnik v Plzni, kde se vyrá-
bí turbíny pro elektrárny, nebo firma v Příbrami, 
kde jsem si prohlédl výrobu a  opracování dia-
bolek do vzduchovek. Pro mou práci bylo ale 

nejdůležitější, že jsem si mohl udělat představu, 
jak naše produkty pomáhají v konkrétním použití. 

co obnáší tvá pracovní pozice?
Jako vedoucí technického oddělení jsem zodpověd-
ný za přesné informace u  produktů, které máme 
v nabídce na internetu a v katalogu. Tyto informace 
se musí ověřit a velmi pečlivě začlenit do prezentač-

ního konceptu. Zní to složitě, ale je to v podstatě pů-
sobivý a výstižný popis vlastností našich produktů.

V uplynulých měsících jsme pracovali na no-
vém katalogu. jak tato příprava probíhala?
Překvapilo mě, kolik práce je s  tím spojeno. Já 
jsem spolupracoval na textovém obsahu nových 
částí a  také na velkých či menších úpravách 
stávajícího obsahu. Museli jsme několikrát pro-
jít katalog a  zapracovat nové informace, texty 
a fotky, nebo vylepšit ty stávající. Strávili jsme na 
katalogu hodně času, a přesto, že jsem měl malé 
pochyby, vše se velmi dobře zvládlo.

Milí čtenáři, čas letí, ale naše rubrika zajímavostí 
je tady stále. A opět se vrací k tématu recyklace. 
 Začněme s dobrou zprávou! V posledním dese-
tiletí se Česká republika dostala na špičku v ob-
lasti třídění základního odpadu z  domácností. 
Češi nejčastěji třídí papír, pak sklo, kovy, plasty 
a  nápojové kartony. V  roce 2013 vytřídil každý 
Čech průměrně 39,7 kilogramu těchto odpadů, 
což nás v Evropě řadí na přední příčky. Loni do-
konce aktivně třídilo odpady 71 procent obyva-
tel České republiky. Doma nám to tedy většinou 

funguje. A  jsme na to patřičně hrdí – vždyť tím 
učíme naše děti starat se o prostředí okolo sebe.
 Nejvíce času v průběhu týdne ale nestráví-
me doma. Strávíme ho v práci. A  jak jsme na 
tom s tříděním odpadu tam? Pokud se budeme 
bavit o výrobních provozech, tam odpad (dra-
hou surovinu) třídíme – jinak bychom přichá-
zeli o velké peníze. A v kancelářích? To je přeci 
zanedbatelné, že? 
 Ne, rozhodně není! Každý obyvatel EU 
spotřebuje v průměru přibližně 20 kg papíru 
za měsíc, v celé EU ho tedy spotřebujeme 
120 milionů tun ročně. V kanceláři vyhazuje-
me kromě velkého množství papírového od-
padu také odpad plastový (kelímky, obaly), 
bioodpad (zbytky svačin, čajové sáčky, zbyt-
ky z kávových automatů) a prázdné nápojové 
kartony. Naštěstí většina firem už zjistila, že 
je lepší inteligentně třídit, než platit více za 
odvoz komunálního odpadu.

Jedna věc je ovšem třídění zaměstnancům 
umožnit, druhá věc je, je to naučit. Podívej-
me se na několik tipů, které pomohou odpad 
v kancelářích minimalizovat.
• Pozitivně své zaměstnance motivujte. Co tře-

ba vylepit u odpadkového koše na papír „skó-
rekartu“ s počtem zachráněných stromů? Co 
třeba odměna nejlépe třídícímu oddělení?

• Vzdělávejte své zaměstnance. Nebudou-li si 
jistí, kam co patří, pak budou stejně všech-
no házet do nádoby na směsný odpad nebo 
znehodnotí ten tříděný.

• Odpadkové koše musí být umístěny poblíž 
míst vzniku odpadu, dostatečně prostorné 
a jasně označené.

Stačí jen začít – postupně omezíte netřídě-
ný odpad, ušetříte a  budete mít ze své firmy 
dobrý pocit. Nejde přeci o „zelené certifikáty“. 
Jde o naši planetu. Příště se podíváme na další 
tipy, jak z kancelářskými odpady pracovat.

Věděli 
Jste to?

reCyklaCe  
V kanCeláři

?průmyslové utěrky

honzo, nějakou dobu už jsi naším novým kolegou. byli bychom 
rádi, kdyby ses nám trochu představil.

 Jsem rád, že se moHu na zkušeněJší koleGy  
spoleHnout a že mi Vždy VstříCně pomoHou. 
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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

PLaSTOVá náDOba O Objemu 60 LITrů a 90 LITrů 
Se hODí PrO recyKLacI jeDnOTLIVých Druhů 
ODPaDů

 velikost i tvar nádoby umožňuje použití také ve stísněných prostorách
 nádoby jsou z velmi odolného materiálu
 opatřeny upínací drážkou pro snadné uchycení odpadkového pytle
 madla na stranách pro snazší manipulaci

zíSKejTe Ke KažDé náDObě VíKO zDarma  
V barVě, KTerá Vám nejVíce VyhOVuje 

 víko vybaveno úchyty pro pohodlné otvírání
 sedm barevných provedení víka

jaKý LePší nůž, než Ten OVěřený V nárOČných PODmínKách? 
reScueTOOL SPOLehLIVě ObSTáL V nárOČných SITuacích 
a záchranných aKcích 
Nůž je určen pro profesionální využití. Tomu odpovídá kvalita zpracování a předpokládaná životnost 
– výrobce poskytuje doživotní záruku na materiál a výrobní vady.
Robustní kapesní nůž je vybaven 15 funkcemi:

kapesní nůž Victorinox

nádoba na odpad + víko zdarma

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

Akce na víko zdarma platí do 30. 6. 2015

Název BARvA Označení ROzMĚRY Cena Kč Označení ROzMĚRY Cena Kč

Nádoba o objemu 60 l šedá PLn 7900 59 × 60 × 28 cm 970,- – – –

Nádoba o objemu 90 l šedá – – – PLn 7915 52 × 61 × 49 cm 1 210,-

Víko k nádobě bílá PLn 7901 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7916 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě zelená PLn 7902 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7918 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě žlutá PLn 7903 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7919 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě modrá PLn 7904 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7920 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě šedá PLn 7905 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7921 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě hnědá PLn 7907 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7923 51 × 6 × 47 cm 410,-

Víko k nádobě černá PLn 7908 50 × 6 × 27 cm 330,- PLn 7924 51 × 6 × 47 cm 410,-

naJdete V kataloGu 
na straně 159

 velká zubatá čepel s pojistkou 
a očkem pro rychlé otvírání

 Phillips křížový šroubovák
 hrot pro rozbití okna
 plochý šroubovák
 otvírák na láhve
 odstraňovač izolace z drátů
 výstružník, průbojník

Pilka na řezání skla a hrot pro rozbíjení skla se dají v případě opotřebení snadno vyměnit

 čepel na řezání bezpečnostních pásů
 kroužek na klíče
 pinzeta, párátko
 pilka na řezání tříštivého skla
 luminiscenční střenka
 nylonové poutko
 nylonové pouzdro


