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Úvodné slovo
Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a.s. založená v roku 1992,
patrí medzi najväčšie veľkoobchody v oblasti kúrenie – plyn – voda
– inžinierske siete – kúpeľne na Slovensku a v Českej republike.
Spoločnosť má hlavné sídlo v Bratislave a svoj sortiment a služby ponúka zákazníkom v stále
sa rozširujúcej sieti pobočiek. Táto sieť, pokrývajúca celú republiku, garantuje zákazníkom
rovnaké nákupné podmienky a plný sortiment pri nákupe v ktorejkoľvek z nich. Súčasťou
obchodnej siete sú i samoobslužné predajne, tzv. inštalatércentrá, umožňujúce rýchle a operatívne vybavenie najmä drobnejších zákaziek. Na vybraných pobočkách je uskladnená
rozšírená ponuka sortimentu inžinierskych sietí.
Na českom trhu pôsobí spoločnosť pod názvom PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. s centrálou
v brnenských Modřiciach.
Kompletné vybavenie kúpeľní ponúkame prostredníctvom siete kúpeľňových štúdií pod obchodnou značkou Kúpeľne PTÁČEK.
Plný sortiment, celorepublikové pokrytie a profesionálny predajný servis: to sú znaky spoločnosti PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. a dôvody jej postavenia lídra na trhu. Nech už ste
veľká stavebná firma, developer, kúrenár či inštalatér alebo konečný užívateľ, každému z vás
máme čo ponúknuť.
Ing. Zdeněk PTÁČEK
zakladateľ a predseda predstavenstva
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Veľkoobchod
Spoločnosť disponuje stále sa rozširujúcou sieťou pobočiek. Ponuka zahŕňa nielen úplný
sortiment z oblasti kúrenie – plyn – voda – inžinierske siete – kúpeľne, ale tiež služby
s tým spojené:
spracovanie aktuálnych informácií o ponuke tovaru – zdarma cenníky v tlačenej i elektronickej podobe – poradenstvo v odbore – školenia o novinkách v odbore – rozvoz tovaru podľa
požiadaviek.
Spoločnosť má šesť logistických centier (Bratislava, Žilina, Brno-Modřice, Praha-Jinočany,
Olomouc a Jihlava). Disponuje rozsiahlym logistickým aparátom:
105 000 m² krytej skladovej plochy – 51 000 m² voľnej skladovej plochy – 95 nákladných
a dodávkových vozidiel – 198 osobných vozidiel a pick-up – 127 motorových vozíkov –
skladová a manipulačná technika.
Tieto logistické centrá slúžia na udržiavanie plného a dostatočného zásobenia všetkých pobočiek, čo umožňuje operatívne riešiť všetky požiadavky zákazníkov.

Sme viac, než len veľkoobchod. Máme pre vás vždy:
.  a ktuálne informácie o ponúkanom tovare
.  spracovanie cenových ponúk na kúrenie, plyn, vodu, sanitu a solárne systémy
.  na prianie dodávku tovaru priamo na stavbu
.  školenia o novinkách a vzdelávanie v odbore
.  technickú pomoc
.  v ybavovanie a poradenstvo v oblasti dotácií
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Technické poradenstvo
a profesionálny servis pre
individuálnych stavebníkov

Predovšetkým ide o investorom požadované zmeny oproti pôvodnej projektovej dokumentácii
pre stavebné povolenie (pri zmene priečok, účele využitia priestorov, estetického charakteru
prvkov vykurovania, sanity, znižovaní energetickej náročnosti budov s využitím obnoviteľných
zdrojov).

.	poradíme s výberom vhodného kotla, príslušenstva, regulácie, ohrevu vody
.	navrhneme optimálny materiál na rozvod TÚV
.	pri zmenách vykurovacích telies ponúkneme adekvátne náhrady spoločne
s najvhodnejšími regulačnými prvkami klasického i podlahového kúrenia
.	v ytipujeme vhodné obehové čerpadlá, expanzomaty, armatúry, poistné zostavy
.	v yberieme zodpovedajúcu odovzdávaciu bytovú stanicu tepla a vody
.	nájdeme optimálne riešenie na použitie materiálov domových prípojok vody a plynu
.	poradíme pri výbere potrubia a dielov vnútornej i vonkajšej kanalizácie, odvetrania,
spôsobu uloženia, spádovania, zaústení do verejných sietí
.	pomôžeme s výberom sanitárneho vybavenia, vodovodných batérií, vaní, sprchových
kútov, kúpeľňového nábytku, doplnkov i príslušenstva, dlažby, keramických obkladov – na
prianie i vrátane dodávky
.	pomôžeme zorientovať sa v ponukách solárnych systémov na ohrev vody a vykurovanie,
tepelných čerpadiel, krbov a krbových vložiek

Prinášame vždy najaktuálnejšiu ponuku vrátane maximálneho množstva informácií, samozrejmosťou je spracovanie aktuálnej cenovej ponuky.
Na prianie sprostredkujeme i realizáciu cestou siete našich zmluvných montážnych firiem
s mnohoročnou praxou v odbore.
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Sieť pobočiek
Spoločnosť svoj sortiment a služby ponúka zákazníkom v stále sa
rozširujúcej sieti predajní po celom Slovensku a Českej republike.
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Stav k 1. 7. 2012
Hlavné sídlo spoločnosti je v Brne, ale sortiment a služby ponúka v obchodnej sieti
pokrývajúcej celú Českú i Slovenskú republiku. Garantuje zákazníkom rovnaké nákupné
podmienky a plný sortiment pri nákupe v ktorejkoľvek z nich.
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Certifikáty
Od roku 2004 je materska spoločnosť v ČR držiteľom
certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001 (TÜV CZ).

EDT GmbH
11

European Cooperation of
Professional Wholesalers for
Sanitary and Heating Products
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Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s.
je akcionárom EDT GmbH – European
Cooperation of Professional Wholesalers for
Sanitary and Heating Products (Európske
združenie profesionálnych veľkoobchodov
– rodinných firiem v oblasti sanity a kúrenia).
EDT GmbH koordinuje rozvoj značky
Concept a dohaduje nákupné podmienky
u dodávateľov.

1
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Španielsko
Nemecko
Rakúsko
Švajčiarsko
Francúzsko
Belgicko
Česká republika
Slovensko
Maďarsko
Rumunsko
Poľsko

CEALCO
ISG
ISG
ISG
Algorel
FIMS
PTÁČEK – veľkoobchod, a.s.
PTÁČEK – veľkoobchod, a.s.
GéPéSZ Koordinator Kft.
GéPéSZ Koordinator Kft.
Instal-Konsorcjum sp. z o. o.
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Concept
Pod značkou CONCEPT prinášame rad výrobkov,
pri ktorých sme exkluzívnym dovozcom a predajcom
na Slovensku a v Českej republike.
Pod označením CONCEPT nájdete v našej ponuke produkty, ktoré pre vás vyberá náš
tím obchodnej a technickej podpory v spolupráci s celoeurópskym združením odborných veľkoobchodov EDT. Tieto vysoko kvalitné výrobky od popredných svetových
výrobcov (napr. COMAP, EMCO, GEBERIT, HANSA, HONEYWELL, HÜPPE, IDEAL
STANDARD, OVENTROP, TESA, VITRA, ZEHNDER a ďalšie) sa vyznačujú výborným
pomerom cena/kvalita.
U renomovaných dizajnérov a architektov si sami zadávame dizajn vybraných produktov CONCEPT. Jednotliví výrobcovia tieto výrobky oceňujú a potom dodávajú za
podmienok výhodných pre nás i našich zákazníkov.
Značka CONCEPT je celoeurópsky dobre vnímanou a známou značkou, ktorá existuje
už cez 30 rokov v krajinách, kde pôsobia členovia EDT, napr. Nemecko, Francúzsko,
Španielsko, Belgicko a iné. Poskytujeme tiež kvalitnú technickú podporu a profesionálne zaškolenie naším tímom produktových manažérov.
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Produkty CONCEPT sú dostupné na
všetkých našich pobočkách a vďaka
uskladneniu sme schopní dodávky veľmi
rýchlo realizovať.
Naším cieľom je rozšíriť okruh výrobkov
CONCEPT tak, aby ste pod touto značkou mali k dispozícii ucelený sortiment
bežných výrobkov pre sanitu, kúrenie
a inštalácie.

Pre ľahkú orientáciu sme sortiment produktov CONCEPT
rozdelili do dvoch oblastí:

1

Sanita
.	sanitárna keramika
.	vane a sprchové vaničky
.	sprchové zásteny
.	sprchové žľaby
.	batérie
.	sprchový program
.	kúpeľňový nábytok
.	predstenové systémy
.	WC nádržky
.	kúpeľňové doplnky
.	príslušenstvo

2

Kúrenie
.	radiátory – doskové a kúpeľňové
.	vykurovacie tyče a termostaty
.	regulácie vykurovacích telies
.	rozvody vody a kúrenia
.	systém podlahového kúrenia
.	solárne systémy
.	akumulačné nádrže
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Inžinierske siete
Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. ponúka ucelený sortiment zameraný
na dodávky systémov pre vodovody, kanalizácie, rozvody plynu a vodného
hospodárstva. V našom sortimente nájdete komplexné riešenia pre rodinné
domy, hlavné vodovodné alebo kanalizačné rady a veľké vodohospodárske
objekty (vsakovanie, retencia, akumulácia).

Služby

Sortiment

.  návrhy čerpacích staníc na splaškové vody
.  návrhy čerpadiel podľa hydraulických parametrov
.  školenie stavebných firiem (materiály, zákony, normy)
.  technické poradenstvo v oblasti vodovodov a kanalizácií
.  technický dozor na stavbách autorizovanou osobou
.  opravy chýb vo výkazoch výmerov a projektovej dokumentácii
.  návrhy variantných riešení (zmeny materiálov)
.  hydraulické výpočty kanalizácií a vodovodov
.  vypracovanie cenových ponúk podľa výkazu výmerov
.  vypracovanie cenových ponúk podľa projektovej dokumentácie

.  plastové kanalizačné potrubia PP, PVC, PE, sklolaminát: WAVIN OSMA, PipeLife, Rehau, Maincor,
Elmoplast, Plastika Nitra, Hobas
.  kameninové potrubia a tvarovky: Harsch Steinzeug GmbH
.  liatinové kanalizačné potrubia: Saint Gobain, Duktus
.  plastové vodovodné potrubia PE, PVC: Lunaplast, PipeLife, WAVIN OSMA, Rehau, Plastika Nitra
.  liatinové vodovodné potrubia: Saint Gobain, Duktus
.  vodovodné a kanalizačné armatúry a tvarovky: Hawle, Saint Gobain, Glynwed, JMA, AVK VODKA
.  vsakovacie a akumulačné systémy: Glynwed, ACO, Rehau, WAVIN OSMA, PipeLife, Rexcom
.  drenáže: Glynwed, Böhm-extruplast, WAVIN OSMA, Rehau
.  líniové a bodové odvodnenie: ACO, Ronn. Hauraton
.  odlučovače tukov a ropných látok: ACO, Sekoprojekt, ASIO, EKO Pardubice
.  čistiarne odpadových vôd: VODA CZ, ACO, USBF Technology
.  poklopy a mreže: Saint Gobain, ACO, Gabex, KASI
.  betónové výrobky (skruže, rúry, dná, dlažba, atď.): Best, Eurobeton, Betonika plus, Prefa Brno,
Kamena, BaBC Zbůch
.  plastové šachty: WAVIN OSMA, Glynwed, Rehau, PipeLife
.  príslušenstvo: spojovací materiál nehrdzavejúca oceľ a Zn, spojky a manžety Rexcom, navrtávacie
sedlá REDI
.  geotextília: Rehau, Glynwed
.  čerpacia technika: Grundfos, Wilo, KSB, Regaplast, Noria
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Inštalatércentrá
Inštalatércentrá sú koncipované ako samoobslužné
predajne s prehľadným usporiadaním ponúkaného tovaru.

.	Od začiatku roku 2003 rozvíja spoločnosť koncept tzv.
INŠTALATÉRCENTIER
.	Tieto centrá ponúkajú predaj vybraného, najmä drobnejšieho sortimentu
formou samoobsluhy.
.	Základným benefitom týchto centier pre zákazníkov je rýchla obsluha.
.	Aktuálne spoločnosť ponúka služby INŠTALATÉRCENTIER v sieti po
celom Slovensku a Českej republike.
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Štúdiá kúpeľní
Štúdiá kúpeľní prezentujú širokú ponuku z oblasti sanitárnej
keramiky, obkladov a dlažieb, batérií a doplnkov.
V súčasnosti spoločnosť prevádzkuje vyše dvoch desiatok kúpeľňových štúdií v SR a ČR
a ďalšie sa pripravujú. Štúdiá v brnenskom M-Paláci, Prahe-Jinočanoch a Prahe-Podolí so
svojou plochou až 1 200 m² patria medzi najväčšie kúpeľňové štúdiá v strednej Európe.
Štúdio kúpeľní Ptáček – Sykora Home v Prahe-Vysočanoch je zamerané na VIP klientelu
a ponúka predovšetkým dizajnové novinky.
Ponúkame kvalitné produkty od európskych i tuzemských dodávateľov, napr.:

CONCEPT, APPIANI, DŘEVOJAS, DURAVIT, EDEN, GEBERIT, GOZ METAL, GROHE,
GUSTAVSBERG, HANSA, HANSGROHE, HÜPPE, IDEAL STANDARD, IMOLA, INDA,
JACUZZI, JAGA, JIKA, KALDEWEI, KERABEN, KERAMAG, KERMI, KEUCO, KLUDI,
KOLO, LASSELSBERGER, LAUFEN, LE BON, LEADER, MAPEI, ORAS, P.M.H., RAF,
RAVAK, RIHO, ROCA, ROLTECHNIK, SCHELL, SCHLÜTER, TEIKO, VAGNERPLAST,
VIEGA, VILLEROY & BOCH či ZEHNDER.
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Pre ľahšiu orientáciu v nami ponúkanom sortimente
vydávame Katalóg kúpeľní, ktorý umožňuje výber
kúpeľne prostredníctvom jednotlivých imidžových
fotografií z našich kúpeľňových štúdií či prierezom
produktov jednotlivých dodávateľov vrátane odporúčaných cien.

Naše štúdiá kúpeľní a ich plocha v m²

.  Kúpeľňové štúdio B. Bystrica (pripravujeme)....... 200
.  Kúpeľňové štúdio Poprad.................................... 250
.  Kúpeľňové štúdio Prievidza................................. 180
.  Kúpeľňové štúdio Trenčín.................................... 550
.  Kúpeľňové štúdio Trnava (pripravujeme) ............ 205
.  Kúpeľňové štúdio Zvolen..................................... 490
.  Kúpeľňové štúdio Žilina....................................... 450
.  Studio koupelen Brno, Modřice........................... 250
.  Studio koupelen Brno, M–Palác....................... 1 000
.  Studio koupelen Praha–Jinočany..................... 1 200
.  Studio koupelen Praha–Podolí ........................ 1 100
.  Studio koupelen Praha, Sykora HOME................ 620
.  Studio koupelen Praha-Uhříněves....................... 200
.  Studio koupelen České Budějovice......................275
.  Studio koupelen Hodonín.................................... 300
.  Studio koupelen Hradec Králové......................... 270
.  Studio koupelen Chomutov..................................218

.  Studio koupelen Jihlava ...................................... 220
.  Studio koupelen Karlovy Vary............................. 230
.  Studio koupelen Kolín......................................... 305
.  Studio koupelen Kroměříž................................... 250
.  Studio koupelen Kutná Hora............................... 300
.  Studio koupelen Liberec...................................... 550
.  Studio koupelen Mladá Boleslav ......................... 285
.  Studio koupelen Olomouc................................... 300
.  Studio koupelen Ostrava-Poruba........................ 450
.  Studio koupelen Pardubice................................. 385
.  Studio koupelen Plzeň......................................... 380
.  Studio koupelen Strakonice................................ 190
.  Studio koupelen Svitavy.......................................120
.  Studio koupelen Třebíč....................................... 150
.  Studio koupelen Třinec....................................... 430
.  Studio koupelen Uherský Ostroh......................... 200
.  Studio koupelen Znojmo..................................... 180
.  Studio koupelen Žďár nad Sázavou..................... 300

14
Vizualizačný program
Visoft

Štúdiá slúžia na obsluhu individuálnych zákazníkov, avšak stále častejšie s nimi spolupracujú tiež veľkí developeri a generálny dodávatelia. Kúpeľňové štúdiá im zabezpečujú
kompletný servis klientskych zmien od rokovania s klientom, cez objednávku až k dodávke na stavbu podľa časového harmonogramu. Pre firmy to znamená nielen priame
zníženie finančných nákladov, ale tiež časovú úsporu.
Na tieto účely ponúka firma PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. vo svojich kúpeľňových štúdiách vybudovanie vzorových kúpeľňových kójí špeciálne pre jednotlivé bytové projekty.
Podľa potreby je možné vytvoriť varianty vo viacerých cenových či dizajnových úrovniach.

Ponúkame nielen kvalitný tovar,
ale tiež komplexné služby
.  konzultácie a návrhy s odbornými špecialistami
.  grafický 3D návrh zadarmo
.  výpis odporúčaného materiálu
.  technická správa pre výstavbu
.  široký výber vo všetkých cenových úrovniach
.  individuálne riešenie zliav
.  spolupráca s odbornými montážnymi firmami
.  dodávka tovaru zadarmo
.  až 90 % zľava na vzorky
.  až 40 % zľava na obklady a dlažby
.  mimoriadne zľavy pri realizácii celej kúpeľne
.  akciové zľavy
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3D vizualizácia
Individuálne riešenie kúpeľne pre akýkoľvek priestor, takpovediac
na mieru, a to vrátane všetkých podkladov pre samotnú realizáciu
– to je služba, ktorú ponúkajú štúdiá kúpeľní PTÁČEK.
Štúdiá pracujú s moderným softvérom VISOFT a celý postup je možné zhrnúť do
nasledujúcich bodov:
.  zakreslenie samotného priestoru kúpeľne vrátane dverí, okien, výklenkov
.  „vloženie“ všetkých požadovaných zariaďovacích predmetov (umývadlo, vaňa, sprchový kút,
WC, bidet atď.) v reálnych proporciách
.  „vloženie“ obkladov a dlažby vo farebnostiach podľa skutočnosti
.  optimalizácia priestorového usporiadania a zmeny podľa požiadaviek zákazníka
.  v ýstup v podobe 3D návrhu (vizualizácie) a podkladov pre vlastnú realizáciu (kótované
umiestnenie rozvodov a zariaďovacích predmetov, plán kladenia pre obkladačov)
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PTÁČEK Akadémia
Systém
odborného
vzdelávania

.  O dborné vzdelávanie v oblasti TZB rovnako ako poznatky o aktuálnych trendoch
a využívaní moderných technológií sú predpokladom na získanie nových alebo
udržanie existujúcich zákazníkov, a to ako na strane veľkoobchodu, tak najmä na
strane montážnych a stavebných firiem. Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. si
je toho plne vedomá a v spolupráci so svojimi dodávateľmi realizuje systém školení
a seminárov PTÁČEK Akadémia.
.  Systém zahŕňa školenia na pobočkách, vo výrobných závodoch i výjazdy do školiacich
centier významných dodávateľov v tuzemsku i zahraniční.
.  PTÁČEK Akadémia tak cestou zvyšovania odbornosti pracovníkov montážnych firiem
pomáha v komunikácii s ich zákazníkmi a v získavaní nových zákaziek.
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Podpora predaja

.  Na Slovensku sa spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. prezentuje na
medzinárodnom stavebnom veľtrhu Aquatherm v Nitre, ktorý je v súčasnosti
z hľadiska odbornosti najkvalitnejším veľtrhom na Slovensku vôbec.
.  V Českej republike sa spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. pravidelne zúčastňuje
Stavebného veľtrhu v Brne a najmä jej expozícia kúpeľní dominuje pavilónu.
.  Rovnako účasť na výstave Infotherma v Ostrave sa už stala tradičným miestom
prezentácie tovaru a služieb.
.  Spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. komunikuje so svojimi zákazníkmi tiež
prostredníctvom odborných školení a prezentácií, ktoré usporadúva v spolupráci
s dodávateľmi.
.  A ko výraz poďakovania významným zákazníkom usporadúva spoločnosť PTÁČEK
– veľkoobchod, a. s. dnes už tradičné športovo-spoločenské akcie v neformálnom
prostredí.
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eShop PTÁČEK
 ýchly a pohodlný nákup
R
z kancelárie alebo domova

Výhody nákupu v eShope PTÁČEK
Čo eShop PTÁČEK prináša registrovaným zákazníkom alebo
výhody pre užívateľov:
.  Modernú a komfortnú formu výberu tovaru v pohodlí kancelárie či
domova
.  A ktuálne ceny, zľavy, akcie
.  Úsporu času
.  Prehľadnosť
.  Možnosť práce s obľúbeným a často nakupovaným sortimentom
.  Samostatné filtrovanie Noviniek, Akciového a Dopredajového tovaru
.  Prístup k vlastnej histórii

eShop.ptacek.sk

V rámci slovenského trhu je spoločnosť PTÁČEK – veľkoobchod, a. s. najväčším či jedným z najväčších distribútorov takých
výrobcov a značiek, ako je napríklad:

len skupiny

Obchodná sieť
.

Sieť pobočiek nájdete po celej Slovenskej a Českej republike.

.	Na našich internetových stránkach nájdete aktuálne informácie
o všetkých našich pobočkách.

Ústí
nad Labem
Most

Děčín

Chomutov Mělník
Karlovy
Vary

Kladno

Liberec
Česká Lípa
Trutnov
Jilemnice
Náchod
Mladá Hradec Králové
Boleslav
Ústí
Kolín
nad Orlicí

PRAHA Kutná
Pardubice
Hora
Beroun
Havlíčkův Brod Svitavy
Příbram

Opava
Šumperk

Ostrava

Frýdek-Místek
Třinec
OLOMOUC
Žďár
nad Sázavou
Prostějov
Klatovy
Tábor
Jihlava
Valašské
Blansko
Meziříčí
Jindřichův
Hradec
Strakonice
Třebíč
Zlín
Kroměříž
Písek
Uherské
BRNO
Uherský
Hradiště
České
Ostroh
Trenčín
Budějovice
Znojmo
Plzeň

Hodonín
Prievidza
Trnava

ŽILINA

Poprad

Martin
Banská
Bystrica

Košice

Zvolen

BRATISLAVA

www.ptacek.sk
www.kupelne-ptacek.sk

www.ptacek.cz
www.koupelny-ptacek.cz
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