
Také letos poskytnou členové SVST při příležitosti Dne stínicí techniky dar v podobě stínicí techniky vybranému subjektu. Tentokrát 
půjde o dar v hodnotě celkem 51.000 Kč a podílet se na něm budou tyto fi rmy:
AL Pergoly, ALUKON, ALURA, BECKER, GEIGER, HELLA, HELUZ, HOPA, Chytrá stínící technika, ISOTRA, Klausová, LOMAX, LUXURY, 
MARON, Sodoma Perfecta, STUDIO H+H, VFtyp

Svaz podnikatelů ve stínicí technice uspořádá na svém facebookovém profi lu 
soutěž GRILL PARTY – o fotografi e z grilování pod některým ze stínicích prvků, např. 
markýzou, pergolou apod. Vylosovaný výherce obdrží grilovací soupravu a sadu vín.

V rámci dne stínicí techniky uděláme akci na náš stěžení produkt - 
pergolu Skyline: 2x LED lamela zdarma. Tuto akci navíc nabídneme 
po celý měsíc květen.
→ AL Pergoly s.r.o., Praha

Na Den stínicí techniky společnost ALUKON upozorní informační 
kampaní mezi svými obchodními partnery.
→ ALUKON KG, Německo

Společnost ALUPROF připravila na Den stínicí techniky setkání 
se svými obchodními partnery a odbornou konferenci.
→ ALUPROF SYSTEM CZECH s. r. o., Ostrava

Na Den stínicí techniky plánujeme v naší fi rmě Den otevřených dveří.
→ Becker – motory s.r.o., Praha

Mimořádná nabídka “prodej bez DPH” na produkty z oblasti stínicí 
techniky a bytového textilu, nabízené společností HOPA PLZEŇ s.r.o. 
Ve společnosti HOPA PLZEŇ s.r.o. si můžete celý týden končící Dnem 
stínicí techniky koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, pergoly, závěsy, 
záclony a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ HOPA PLZEŇ s.r.o., Plzeň

U příležitosti Dne stínicí techniky pořádáme slavnostní otevření 
nového showroomu – Centra stínicí techniky a bioklimatických per-
gol dne 15. 5. 2020. Pro návštěvníky po celý den občerstvení zdarma 
a speciální sleva 30 % na vybrané produkty!
→ Chytrá Stínící Technika s.r.o., Praha

Společnost ISOTRA připravuje na 16. květen Den otevřených dveří 
s odbornou exkurzí pro studenty středních škol s technickým 
a stavebním zaměřením. Studenti a pedagogové budou mít možnost 
prohlédnout si prostory výroby interiérové a exteriérové stínicí tech-
niky, nástrojárny, která disponuje vyspělými obráběcími technologiemi, 
lisovny plastových komponentů a lakovny. Exkurze bude probíhat za 
plného provozu a studenti tak získají reálnou představu o fungování 
společnosti. 
→ ISOTRA a.s., Opava

Na Den stínicí techniky, který proběhne 16. května, 2020 připraví 
společnost LOMAX Den otevřených dveří. Zákazníci, projektanti 
i architekti mají jedinečnou možnost navštívit showroomy napříč 
celou Českou republikou i na Slovensku, prohlédnout a osahat si 
vzorky venkovních žaluzií a předokenních rolet, případně se poradit 
s našimi odborníky. Veřejnost budeme o události informovat 

16. května 2020
Den stínicí techniky

So
ut
ěž

SVÁTEK ŽALUZIÍ | ROLET | MARKÝZ | PLISÉ | BALDACHÝNŮ | JAPONSKÝCH STĚN | SCREENŮ | SLUNOLAMŮ | PERGOL

f Sledujte náš 
facebook

na našich webových stránkách, blogu, Facebooku, PR články v mediál-
ním prostoru a formou newsletterů.
→ LOMAX & CO s.r.o., Bořetice

V Den stínicí techniky budeme mít speciální slevy na zakázky 
uskutečněné v tento den. Zákazník obdrží i speciální slevu 
při návštěvě našich showroomů, kde jim bude k dispozici odborné 
poradenství k jejich projektům, které s nimi probereme a navrhneme 
vhodné řešení. 
→ LUXURY CZ, s.r.o. – Nové žaluzie, Rosice u Brna

Na Den stínicí techniky - 16. května 2020 - připravujeme Den otevřených 
dveří.  
→ PAKL s.r.o. 

Přesto, že v soboty otevřeno nemíváme, v Den stínicí techniky budeme 
mít mimořádnou otevírací dobu: od 9.00 do 18.00 hodin.
→ SAMEŽALUZIE.CZ, Praha

V týdnu od 11.5. do 15.5. budeme poskytovat slevu ve výši 20 % 
na venkovní stínicí techniku a garážová vrata.
→ Sodoma Perfecta s.r.o., Praha

Mimořádná nabídka “prodej bez DPH” na produkty z oblasti stínicí 
techniky a bytového textilu, nabízené společností STUDIO H+H s.r.o. 
Ve Studiu H+H si budete moci celý týden končící Dnem stínicí tech-
niky koupit vrata, rolety, žaluzie, markýzy, pergoly, závěsy, záclony 
a mnohé další se slevou ve výši DPH!
→ Studio H+H s.r.o., Karlovy Vary

1. Den otevřených dveří
Pátek    15. 5. 2020            7:00 – 18:00
Sobota 16. 5. 2020             9:00 – 14:00
2. Sleva 15 %
U příležitosti 15. výročí naší společnosti na českém trhu na Vás 
čeká sleva 15 %. Platí na objednávky uzavřené v pátek 15. 5. 2020 
a v sobotu 16. 5. 2020 na venkovní žaluzie UT-70 a UT-90 
a předokenní rolety UT-37.
→ UMBRATEC s.r.o., Kladno

Den stínicí techniky si připomeneme se zákazníky 15. a 16. května 
2020 formou slevy ze závazné objednávky na celý sortiment stínicí 
techniky ve výši DPH.  
→ VFtyp spol. s r.o., Kolín

Všem dárcům za jejich příspěvek velmi děkujeme!
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