
pozvánka

schachermayerschachermayer

prodejní centrum
Průmyslová 1369, Hostivice
Tel.: 244 001 327-334
Fax: 244 001 335
praha@schachermayer.cz

Rakousko | Maďarsko | Slovinsko | Slovensko | Chorvatsko | Polsko | Bosna&Hercegovina  

Rumunsko | Srbsko | Itálie | Černá Hora | Německo

prodejní centrum
Heršpická 1013/11 d, Brno
Tel.: 543 420 601-604
Fax: 543 250 820
brno@schachermayer.cz

telefonní prodej
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kdy?   ve čtvrtek 8. října 2015, od 9:00 do 16:00

kde?  SCH prodejní a poradenské centrum Hostivice, Průmyslová 1369,
 (50°4‘49.538“N, 14°16‘27.934“E)

srdečně Vás zveme na partnerský den 

Logistika
rychlá dostupnost a precizní odbavení... Pouze s odpovídajícími 
odbornými logistickými znalostmi je vzorec pro rychlé služby  
97-48-10 realizovatelný. Dle tohoto vzorce musí být 97 % všech  
položek v katalozích naskladněno a nejpozději do 24 maximálně  
48 hodin doručeno zákazníkovi. Do 10 minut je vyskladněno zboží  
při osobním odběru na pobočkách s touto službou.

Svět Schachermayer na jedno kliknutí
SCH Webkatalog - denně aktualizovaný a bleskově 
rychlý. Můžete ho využívat nejen na webových strán-
kách, ale také prostřednictvím partnerského portálu. 

SCH Partnerportal on-line
Schachermayer objednávkový a informační systém. 
Při on-line objednávání se snadno ovládá, má jednodu-
chou navigaci a nabízí zákazníkům další potřebné detaily. 
Více podrobností najdete na www.schachermayer.cz

na partnerský den do SCH centra Hostivice 
8. 10. 2015 od 9.00 hodin

program
 9:00  
Uvítání a slavnostní zahájení SCH partnerského dne  
v prodejním a poradenském centru v Hostivici
 9:30 – 16:00 
Předvedení názorných ukázek funkce a montáže. Není nic lepšího, než si vše  
pod dohledem techniků hned na místě vlastnoručně vyzkoušet.

SCH Partnerportal
 9:30 – 16:00 (průběžně) 
Poznejte výhody nové SCH služby... Školení s odbornou podporou produktu. 

Občerstvení je k dispozici po celou dobu akce.



stavba
 nábytkové kování  

• prezentace novinek BLUM TIP-ON BLUMOTION pro LEGRABOX – evoluce v pohybu
• NINKA – inteligentní a praktické řešení rohových skříněk, systémy třídění odpadu
• německá kvalita v kuchyni VAUTH-SAGEL 
• elegance a jednoduchost SALU – kování pro posuvné dveře S55 /65, hliníkové rámečky

 vestavné spotřebiče, dřezy a baterie
• nová akční nabídka dřezů a baterií PYRAMIS
• FRANKE dřezy a baterie – univerzální funkčnost a nadčasový design
• moderní spotřebiče a chytré technologie BEKO – GASTRO SHOW

 světelný design a osvětlovací technika
• BACHMANN elegantní a praktická řešení elektrických a datových rozvodů
• čistý design SALU světelná dna a osvětlení

 hotové stavební díly
• SOLODOOR – interiérové dveře a obložkové zárubně
• značka kvality ALLEGRO – vnitřní kovové dveře a zárubně

 elektrické nářadí  
• FESTOOL – elektrické nářadí pro nejnáročnější – praktická ukázka
• brusiva SIA – klíč k perfektnímu povrchu

 pracovní a ochranné pomůcky
• funkční pracovní oděvy a ochranné pomůcky zvyšují výkon 
 FRISTADS KANSAS a ACODE

bydlení
 stavební kování 

• specialista na okenní a dveřní kliky HOPPE
• systém dveřních a okenních závěsů SIMONSWERK  
• OTLAV skryté dveřní závěsy INVISACTA 
• inovativní technika WINKHAUS – vícebodové zámky
• objevte nová řešení KABA evolo, KABA pExtra, a KABA EAP2
• všestrannost a spolehlivost to jsou GEZE samozavírače 

 spojovací technika
• vlastnoručně vyzkoušejte profesionální vruty SPEED – praktická ukázka
• nová generace vrutů SPAX – více síly menší úsilí – praktická ukázka
• FISCHER Greenline první hmoždinky z obnovitelných zdrojů – inovativní řešení

 průmyslová chemie
• lepení kontaktními lepidly STA-PUT a FINISH – praktická ukázka
• specialista na detail ILLBRUCK předvede správné použití 
 PUR lepidla Multi PU108

výroba
s šéfkuchařem Romanem VaňkemBEKO gastro show

SCH prezentační centrum strojů
 Odborné předvedení širokého spektra strojů BLUM – přesnější 

a pohodlnější práce

 Naši odborníci Vám předvedou dřevoobráběcí stroje předních 
světových značek přímo v provozu: formátovací pily PANHANS 
a GRIGGIO nebo frézku PANHANS, odsávací zařízení SCHUKO 
a WEGOMA a další...


