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„Udělat práci jednou a kvalitně je v konečném 

důsledku efektivnější, rychlejší a mnohem levnější.“

Jsme brněnská společnost a již od roku 1993 se 

věnujeme navrhování a realizování systémů 

vybraných technických zařízení budov, zakázkové 

výrobě technologických prvků prodeji  a 

specializovaného sortimentu pro instalatéry a 

topenáře. Naší filozofií je autenticita a vzájemná 

důvěra s obchodními partnery. Dodržujeme tradiční 

hodnoty a snažíme se fungovat jednoduše a 

efektivně. Řídíme se mottem: 

O nás

Kvalitní produkty pro velkoobchody
Naše společnost obchoduje s komponenty pro instalatéry, topenáře a další pracovníky odvětví technických 

zařízení budov (TZB). Zaměřujeme se na osvědčené světové značky nejvyšší kvality (nikoliv nejvyšší ceny). 

Kvalitu produktů těchto značek máme díky dlouhodobému zastoupení v České republice ověřenou mnoha 

spokojenými (a stálými) zákazníky. Se segmentem velkoobchodů již spolupracujeme, a tak vám můžeme s 

nejlepším vědomím nabídnout své zkušenosti a služby. 

5 důvodů proč by vás to mělo zajímat
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1| Jsme experti / poradíme vám

Produktům rozumíme a dokážeme vám poradit i při 

samotném prodeji. Napovíme vám, kdo je obvyklým 

odběratelem, a na co zákazníci slyší. Sdílíme s vámi 

informace, které dostáváme přímo od výrobce. Ten 

nás také školí na nové produkty a situace.

Na tyto produkty provádíme záruční a pozáruční 

servis. V případě problému vás v tom nenecháme. 

Můžete si usnadnit práci s reklamačním řízením a 

nechat komunikaci se zákazníkem na nás.

4| Servisní podpora3| Prostor pro vaši marži

Každý potřebujeme nějak vydělat a na to myslíme i 

my. Cena produktů stanovena pro velkoobchody je 

dostatečně nízká /v takové cenové hladině/, aby 

vznikal prostor pro zajímavou marži.

2| Kvalitní produkty

Všechny značky, které zastupujeme, jsou špičkou 

kvality a technologické vyspělosti ve svém oboru. 

Množství reklamovaných produktů je tak nízké a 

spokojenost zákazníků vysoká.

jsme hrdým partnerem značek

https://www.esl.cz/navrhy-a-realizace-technickych-zarizeni-budov
https://www.esl.cz/navrhy-a-realizace-technickych-zarizeni-budov
https://www.esl.cz/strojni-a-zamecnicka-vyroba
https://www.esl.cz/strojni-a-zamecnicka-vyroba
https://www.esl.cz/eshop
https://www.esl.cz/eshop
https://www.esl.cz/eshop
https://www.esl.cz/eshop
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Produktům rozumíme a dokážeme vám poradit i při 

samotném prodeji. Napovíme vám, kdo je obvyklým 

odběratelem, a na co zákazníci slyší. Sdílíme s vámi 

informace, které získáváme přímo od výrobce. 

Na všechny dodávané produkty provádíme záruční 

a pozáruční servis. V případě problému vás v tom 

nenecháme. Můžete si usnadnit práci s reklamačním 

řízením a nechat komunikaci se zákazníkem na nás.

Všichni potřebujeme vydělat a na to myslíme i my. 

Cena produktů stanovena pro velkoobchody je 

v takové cenové hladině, aby vám vznikal prostor pro 

zajímavou marži.

Značky, které zastupujeme, jsou špičkou v kvalitě 

a technologické vyspělosti ve svém oboru (což 

neznamená nejdražší). Množství reklamovaných 

produktů je nízké a spokojenost zákazníků vysoká.

Sečteno podtrženo, zajišťujeme velkoobchodům kvalitní produkty spojené se zaškolením, pomocí při 

prodeji, řešení problémů i případných reklamací. To vše za cenu, za kterou nakupují právě velkoobchody.

5| místo, kde se s produkty seznámíte osobně

Showroom Alfa Laval Showroom ROTHENBERGER

5 důvodů proč nám to bude klapat
1| poradíme a vám vše, co vímepředáme 2| za produkty dáme ruku do ohně

3| ceny, na kterých vyděláte 4| servisní podpora

Vytvořili jsme místo, kde si můžete i drahá zařízení (k dostání zpravidla jen na objednávku) „osahat” 

osobně. Zajistíme vám zde individuální školení obchodníků, techniků apod. Naučíme vás prezentovat 

produkty zákazníkovi a poradíme vám, na co zákazníci slyší. Veškerá technika ROTHENBERGER je 

připravena k názorné ukázce, a to včetně využívání moderních vlastností v praxi (mobilní aplikace).

jak to celé funguje
Jednoduše. My jako autorizovaný zástupce u výrobce vyjednáme nejlepší možné podmínky. Vy pohodlně 

nakoupíte na  nebo e-mailem. U vás pak nakupují vaši zákazníci, kteří produkty posunují až ke našem e-shopu

koncovým uživatelům.

https://www.esl.cz/eshop


Německá společnost  je celosvětový leader inovativních ROTHENBERGER

technicky náročných nářadí a strojů pro práci s trubkami v sanitární, chladicí 

a klimatizační technice, stejně jako v oblasti techniky pro práci s plyny a životním 

prostředím. 

Ruční nářadí | lisovací zařízení | hořáky | závitořezy | zmrazovací 

zařízení | zařízení na čištění odpadního potrubí a další

Využití: instalatérská práce, montáže topení a chlazení, strojní výroba, čištění 

odpadů a další

co vám dodáváme
Deskové výměníky | výparníky | chladiče | odstředivky aj.

Využití: vytápění, chlazení, zpracování potravin, strojní průmysl a další

Jádrem činností švédské společnosti jsou tři základní technologie: Alfa Laval 

přenos tepla, separace a doprava tekutin. Produkty Alfa Laval se prodávají v cca 

100 zemích po celém světě a vynikají svou technologickou vyspělostí.

Klimatizace mobilní, bytové, domovní i průmyslové | tepelná čerpadla | 

odvlhčovače aj.

Využití: montáže klimatizací, průmyslové chlazení, vytápění a další

Americká společnost  je řešení pro Carrier   předním celosvětovým poskytovatelem

vytápění, klimatizaci a chlazení (pro průmysl i domácnost) již od roku 1902, kdy 

Willis Carrier přišel s vynálezem moderní klimatizace.

Ohřívače na zemní plyn a lehké topné oleje | ventilátory a další

Nizozemská společnost  celosvětově působí v oblasti zařízení pro Holland Heater

vytápění velkých objektů a skleníků. Vyvíjí a vyrábí kompletní řadu teplovzdušných 

ohřívačů a ventilátorů pro vytápění a větrání a skleníků.zemědělských objektů 

Využití: průmyslové haly, skleníky, zemědělské objekty, zemědělská družstva aj.

Nizozemská společnost  je klíčovým evropským dodavatelem a vývojářem DUCO  

trendů v oblasti systémů přirozeného větrání a stínění. 

Využití: vytápění, montáže TZB aj.

Pojistné ventily pro vytápění, teplou užitkovou vodu (TUV) a pitnou 

vodu
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https://www.esl.cz/naradi-rothenberger
https://www.esl.cz/deskove-vymeniky
https://www.esl.cz/carrier-klimatizacni-technika
https://www.esl.cz/vytapeni-skleniku-holland-heater
https://www.esl.cz/pojistne-ventily-duco
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DiČ:  CZ63473780

kontakt

t:  + 420  777  650  858

e:  l.simka@esl.cz 

ROTHENBERGER

Luděk ŠIMKA

t:  + 420  723 703 787

Alfa Laval

Václav PLŠEK

e:  v.plsek@esl.cz 

Ostatní produkty

e:  v.borek@esl.cz 

t:  + 420  777  650  845

Vlastimil BOREK


