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   BULLETIN

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 Alza.cz

Objednejte si textilní nebo sypké sorbenty  
v celkové hodnotě 20 000 Kč bez DPH a dálniční 
známka na rok 2017 je Vaše!

DÁLNIČNÍ ZNÁMKA 2017

Obě akce platí od 1. 11. do 31. 12. 2016. Akce nelze vzájemně kombinovat. Podmínky akce a více informací najdete na www.happyend.cz 
nebo u Vašeho produktového specialisty.

V CELKOVÉ HODNOTĚ 5 000 Kč

ZDARMA

ZDARMA

AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE · AKCE
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PRUŽNÉ DVOUÚROVŇOVÉ NÁRAZNÍKY DO PRŮMYSLU

PRUŽNÁ OCHRANA REGÁLOVÝCH SLOUPKŮ

OBLOUKOVÝ NÁRAZNÍK

OCHRANNÉ PROFILY ROHŮ

OCHRANNÁ PODLAHOVÁ LIŠTA

PROTINÁRAZOVÉ SLOUPKY

PRUŽNÉ BARIÉRY NA OCHRANU REGÁLŮ

OCHRANNÝ NÁRAZNÍK SLOUPU

OCHRANNÁ STĚNOVÁ LIŠTA

OCHRANNÉ NÍZKÉ NÁRAZNÍKY

PRUŽNÉ LINIOVÉ ZÁBRADLÍ

OCHRANNÉ ZÁBRADLÍ SLOUPU

NAJDETE V KATALOGU 
NA STRANÁCH 290–302

OCHRANNÉ PROFILY A NÁRAZNÍKY
Zvyšte bezpečí Vašich skladů a zaměstnanců 
díky novince z našeho katalogu! 

 unikátní pružný a zároveň pevný materiál

 chemická i mechanická odolnost

 výrazná žlutá barva zvyšuje bezpečnost provozu

 chrání zboží, drahé stroje,  

 manipulační techniku a pracovníky

 funkční a zároveň estetické řešení do Vašich  

 skladů a provozů

NOVĚ V NAŠÍ NABÍDCE

CENA OD CENA OD CENA OD

733,-/m 397,-/m 190,-/m

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

CENA OD

1 630,-

6 990,-

7 400,-

680,-

6 580,-

148,-/m

1 210,-

7 120,-

27 900,-
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PRŮBĚŽNÉ KONTROLY STAVU PRACOVIŠTĚ  
A BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ

PRAVIDELNÉ KONTROLY TECHNICKÉHO STAVU  
OBSLUŽNÉ A MANIPULAČNÍ TECHNIKY

Vycházíte ze dveří a jen těsně Vás mine pro-
jíždějící vozík, slyšíte ránu a hluk padajícího 
zboží, většina zdí a regálových konstrukcí je 
odřená, potlučená či jinak zdeformovaná. Po-
škozený vysokozdvižný vozík čeká na opravu 
a kvůli prostojům vznikají zbytečné náklady.

Výše popsanou situaci můžeme brát s určitou 
nadsázkou, faktem ale zůstává, že k velkému 
množství pracovních úrazů a škod na majet-
ku dochází právě ve výrobních a skladovacích 
prostorech.

 Co je jejich hlavní příčinou? Podle analýzy 
Výzkumného ústavu bezpečnosti práce drtivá 
většina zaměstnavatelů uvádí „špatně nebo 
nedostatečně odhadnuté riziko“. Co to v pra-
xi znamená? Nepozornost, neznalost, nedbalost 
nebo podcenění situace. Častá je i  jejich kombi-
nace. Co tedy s tím? „Jediné fungující řešení je vě-
novat dostatečnou pozornost preventivním opat-
řením a včas se přizpůsobit případným změnám,“ 
říká odborník na bezpečnostní opatření Filip Zajac 
a dodává: „Ačkoliv jste to slyšeli asi už mnohokrát 
a zdá se to téměř jako otřepaná fráze, nic lepšího 
neexistuje.“ A dále zdůrazňuje: „Musíme se prů-
běžně ptát, zda to, co máme na papíře, přenášíme 
také do praxe a jestli to děláme důsledně.“ 

 Míra úspěšnosti záleží tedy hlavně na uplatňo-
vání těchto preventivních opatření v praxi:

CO JE HLAVNÍM  
DŮVODEM  
HAVÁRIÍ A NEHOD  
V PRŮMYSLU?

V minulých článcích jsme si představili 
podstatu i historii nařízení CLP a ozna-
čování látek i směsí z  něj vyplývající. 
Týká se to nějak i Vás? A jak na to?

Nejdříve si položíme otázku – kdo 
vlastně jste z pohledu CLP a dané lát-
ky či směsi?

Ať už splňujete znaky jakéhokoliv sub-
jektu v  dodavatelském řetězci, Vaší 
povinností je spolupracovat na prová-
dění nařízení CLP, jinak Vaše konkrétní 
povinnosti podle nařízení CLP závisejí 
na Vaší roli, proto je Vaší povinností 
se s požadavky seznámit. Jako dobrý 
zdroj můžete použít dokument „Úvod-
ní pokyny k nařízení CLP“, dostupný 
na adrese: www.echa.europa.eu/
documents/10162/13562/clp_intro-
ductory_cs.pdf. Zajímavé informace 
najdete na stranách 18 až 24.
 Zjednodušeně řečeno, jako distri-
butor musíte zajistit, že vaše látky 
a  směsi jsou správně označeny 
a  baleny. Jako výrobce a dovozce 
musíte navíc nejprve zajistit jejich 
správnou klasifikaci. Všechny tyto 
úkony je potřeba vykonat do kon-
krétních časových lhůt, které po-
třebujete zjistit. 

Následuje pár tipů k  tomu, aby Vás 
něco nezaskočilo:

 projděte si dokumenty a z nich 
vyplývající povinnosti a lhůty co 
nejdříve – ať něco nepromeškáte!
 máte na tuto činnost kvalifikované 
lidi, nebo budete potřebovat další 
zdroje a externí odborné znalosti?
 budete potřebovat zakoupit nebo 
aktualizovat software nebo hardware 
pro tvorbu bezpečnostních listů?
 odpovídají nejen štítky, ale i Vaše 
obaly pro skladování a dopravu 
novému nařízení?

 Věřím, že Vám tato série článků po-
mohla zorientovat se v tom, jaký má 
nařízení CLP dopad na Vás osobně a jak 
Vy sami můžete přispět k  bezpečnosti 
práce, ochraně spotřebitele a  lepšímu 
životnímu prostředí.

Autor článku: Ing. Ondřej Novotný

VĚDĚLI 
JSTE TO?
CLP ZNAČENÍ III.

?
NÁSLEDNÝ UŽIVATEL
(používáte látku či směs při své 
činnosti nebo s ní dál pracujete?)

DISTRIBUTOR
(skladujete a uvádíte látku či 
směs na trh pro další osoby?)

VÝROBCE PŘEDMĚTŮ
(používáte látku či směs pro 
výrobu konkrétních předmětů?)

DOVOZCE
(uvádíte látku či směs na trh 
v EU?)

VÝROBCE
(vyrábíte nebo těžíte látku  
či směs?)

Ve snaze Vám usnadnit práci i v této oblasti, jsme se 
rozhodli rozšířit a inovovat náš sortiment bezpečnost-
ních prostředků. Zajímavá je nová nabídka ochran-
ných zábradlí, nárazníků a zábran, průmyslových 
rohoží a lékárniček. Mnohé z nich můžete vidět na 
stránkách tohoto bulletinu, nicméně celou škálu no-
vinek najdete v našem novém katalogu Podzim/zima 
2016/2017.

Autor článku: Mgr. Markéta Reedová, MPA

ÚRAZŮ BYLO ZAPŘÍČINĚNO  
ŠPATNĚ ODHADNUTÝM  

RIZIKEM!

81 %

SPRÁVNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ

SNÍŽÍTE RIZIKO HAVÁRIÍ, NEHOD ČI ÚRAZŮ

PODCENĚNÍ RIZIKA!

VHODNÉ VÝSTRAŽNÉ A INFORMAČNÍ ZNAČENÍ

ZŘETELNÉ ODDĚLENÍ RIZIKOVÝCH PROSTOR

OCHRANNÉ BARIÉRY A NÁRAZNÍKY  
REGÁLŮ, STĚN A ROHŮ

Zdroj: Výzkumný ústav bezpečnosti práce

NAJDETE V KATALOGU 
NA STRANĚ 239

DO PRAXE ZAVEĎTE



4

bulletin společnosti HAPPY END CZ, a.s.
— číslo 5, listopad 2016

Ceny uvedené v tomto bulletinu nezahrnují DPH

PROTISKLUZOVÁ ROHOŽ S VYSOKOU PŘILNAVOSTÍ
 speciální spodní vrstva s vysokou adhezí
 náběhové hrany významně snižují riziko úrazů
 vysoká odolnost vůči mechanickým i chemickým vlivům a působení minerálních olejů
 drenážní otvory pro odvod kapaliny udržují povrch suchý a bezpečný
 tepelně izolační vlastnosti zvyšují komfort pracovníků
 zvukově izolační vlastnosti tlumí zvuky při pádu předmětů na zem
 vhodná pro suché i mokré provozy v průmyslu nebo potravinářství

CERTIFIKOVANÉ DĚLENÉ SKŘÍNĚ NA CHEMIKÁLIE
 oddělení přepážkami do 2 až 6 skladovacích prostorů se samostatnými uzamykatelnými dvířky
 dvířka vybavená přihrádkou na dokumenty, větracími otvory a cylindrickým zámkem
 výškově nastavitelné záchytné police po 2,5 cm, aretovány proti převrácení
 skříň lze dovybavit výsuvnými policemi pro snadnější přístup ke skladovaným chemikáliím
 možnost připojení k nucené ventilaci na vrchní straně skříně
 záchytná vana certifikovaná na nepropustnost svárů

LÉKÁRNIČKY DLE AKTUÁLNÍCH STANDARDŮ
 nově upravené zdravotnické náplně do výrobních provozů, chemických laboratoří, skladů, 
kanceláří i pro provozy s rizikem popálení

 všechny náplně odpovídají evropským standardům pro vybavení lékárniček do daného typu 
provozu

 lékárničky vyrobené z kvalitních materiálů, každý typ nabízí konkrétní výhody
 v nabídce malé, velké, mobilní i nástěnné lékárničky
 lékárničky pro zásahová požární vozidla dle vyhlášky č. 53/2010

VYBRANÉ NOVINKY  
Z KATALOGU PODZIM/ZIMA 2016/2017

NAJDETE V KATALOGU 
NA STRANĚ 113

NAJDETE V KATALOGU 
NA STRANÁCH 164–165

NAJDETE V KATALOGU 
NA STRANÁCH 348–357

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. ZELENÁ LINKA

(pracovní dny 8.00–16.00)
800 156 944

Speciální spodní vrstva
zajišťuje vysokou adhezi


