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S NÁMI SE NEUTOPÍTE! 

 

 
V Praze dne 22. 2. 2011 

Vážení obchodní přátelé, 
 
rádi bychom Vám poděkovali za Vaši dlouhodobou přízeň a skvělou spolupráci, které si opravdu velice vážíme, 
a chceme Vás ujistit, že se i nadále na nás můžete spolehnout jako na kompetentního partnera v oblasti dodávek 
bazénové chemie, technologií pro úpravy vody a přístrojů na měření její kvality. 
 
Ideální příležitostí jak naše obchodní vztahy dále rozvíjet, osobně se setkat, zhodnotit uplynulé období a případně 
nastínit budoucí plány a vize, je pravidelný odborný veletrh BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011, na kterém se bude již 
tradičně účastnit i naše společnost GHC Invest. Přijměte prosím touto cestou srdečné pozvání k návštěvě našeho 
stánku na zmíněném veletrhu, který bude probíhat na pražském výstavišti PVA v Letňanech 10. – 13. 3. 2011. 
Expozici naší společnosti najdete ve výstavní hale č. 2, stánek 2B6. 
 
Stejně jako v minulosti Vás v naší expozici čeká kromě ukázky standardních produktů také několik novinek. 
V oblasti měřící, regulační a dávkovací techniky budeme již tradičně prezentovat výrobky (například nový vakuový 
chlorový přepínač) od našeho dlouhodobého partnera, německé firmy Lutz-Jesco. Přímo na výstavě si budete 

moci prohlédnout jak tato kompaktní, důmyslná a bezporuchová zařízení 
pracují, jak snadno se obsluhují a kolik Vám ušetří starostí. Představíme Vám 
rovněž kompletní zařízení pro měření, regulaci a dávkování bazénových 
chemikálií řady MEIBLUE, určené převážně pro privátní bazény. Například 
novinku - sestavu MEIBLUE BASIC DIGITAL s digitálním displejem, měřením 
a regulací desinfekce i pH s maloobchodní zaváděcí cenou 29.900 Kč bez 
DPH. Ucelenou nabídku produktů MEIBLUE pak najdete ve zbrusu novém 
katalogu, který bude na výstavě k dispozici. 
 

Kromě produktů z oblasti měření, dávkování a regulace budeme i letos na veletrhu prezentovat výrobky značky 
Lovibond od evropského lídra v měřících přístrojích pro určování kvality vody, německé firmy Tintometer, kterou 
na českém trhu zastupujeme. Dovolujeme si Vás proto upozornit na možnost využít speciálního bonusu na 
fotometrické přístroje, systémem vraťte starý a získejte slevu na nový, a to až do výše 3.750 Kč. Tato 

propagační akce se vztahuje na objednávky všech typů fotometrů značky 
Lovibond a je časově omezena do 30. 6. 2011 (navíc protiúčtem lze vracet 
i fotometry jiných značek). 
Z nabídky fotometrů Lovibond by Vaší pozornosti jistě neměl uniknout 
kompaktní fotometr MAXIDirect. Tento přenosný a vodotěsný měřící přístroj 
umožňuje uživateli analýzu 48 nejčastěji sledovaných parametrů vody, včetně 
zákalu. Při vrácení starého fotometru a započtení bonusu za protiúčet ve výši 
2.500 Kč jej lze do 30. 6. 2011 pořídit za mimořádnou akční cenu 17.990 Kč 
bez DPH. Navíc k tomu získáte bonus až 1.250 Kč na nákup reagencií.  

 
V naší expozici si dále budete moci prohlédnout např. speciální řezy stěnou bazénu v provedení nerezová ocel, 
systém dávkování plynného chloru a sortiment bazénové chemie společnosti GHC Invest s novým označením 
obalů odpovídajícím aktuální legislativě. V neposlední řadě Vám zodpovíme případné otázky týkající se všech 
našich produktů, na vyžádání a podle bližší technické specifikace rovněž obdržíte od našich obchodně-
technických poradců konkrétní cenové nabídky. 
 
Těšíme se na setkání s Vámi na výstavě BAZÉNY, SAUNY & SPA 2011. 
 
S pozdravem  
 

 
Mgr. Jiří Procházka Ing. Luboš Heřman  
obchodní ředitel marketing 


