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VÁŠ SPOLEHLIVÝ DODAVATEL
Na českém trhu jsme už víc než 25 let a za tu dobu jsme se v oblasti bezpečnosti, čistoty a ekologie provozů zařadili 

mezi leadery. Jenom v roce 2020 s námi bylo spokojeno bezmála 5 600 zákazníků včetně všech velkých průmyslových 
podniků v České republice. V našem portfoliu najdete 10 500 produktů a stále pro vás hledáme a přidáváme další.

ZVYŠUJEME BEZPEČNOST 
VÝROBNÍCH PROVOZŮ 
A SKLADŮ
Zaměřujeme se hlavně na bezpečnost 
ve výrobních provozech a skladech, do 
kterých vám dodáme produkty, s jejichž 
pomocí ochráníte zdraví svých zaměstnanců 
a zabráníte škodám na majetku.

 bezpečnostní značení a únikové cesty
 první pomoc 
 prevence pracovních úrazů
 ochrana zaměstnanců před nákazou
 zabránění střetu s manipulační technikou
 bezpečný a efektivní provoz skladu

ZLEPŠUJEME ČISTOTU A TÍM 
I EFEKTIVITU VE VÝROBNÍCH 
PROVOZECH A SKLADECH
Pomůžeme vám, abyste ve výrobních 
provozech a skladech dodrželi i ty nejvyšší 
standardy čistoty, organizace a hygieny, 
a to v běžných i specifických podmínkách.

 čištění a údržba strojů
 čištění povrchů a úklid pracovních prostor
 organizace provozu s využitím systému 5S
 osobní hygiena

SNIŽUJEME RIZIKO 
ZNEČIŠTĚNÍ ŽIVOTNÍHO 
PROSTŘEDÍ
Máme letitou praxi a vysokou odbornost 
v oblasti skladování nebezpečných látek, 
řešení jejich úniků a nakládání s odpady.

 skladování nebezpečných látek
 řešení úniků kapalin
 nakládání s odpady

BEZPEČNOST ČISTOTA EKOLOGIE

FIREMNí PROFIL HAPPY END 2



Chráníme zdraví zaměstnanců a předcházíme 
škodám na majetku ve výrobě a skladech.

BEZPEČNOST

BEZPEČNOSTNÍ 
ZRCADLA
• kulovitá
• pozorovací
• inspekční
• průmyslová
• dopravní

FOTOLUMINISCENČNÍ 
ZNAČENÍ
• únikové
• prostorové
• požární

PODLAHOVé 
ZNAČENÍ
• podlahové pásky
• skladové značky
• označení schodů

PLASTOVé 
ZÁBRANY
• zábradlí
• regálové ochrany
• sloupky

LOCKOUT 
TAGOUT
• zámky a spony
• uzávěry na ventily
• uzávěry na jističe
• sady LOCKOUT TAGOUT

ÚNIKOVé 
PROSTŘEDKY
• únikové kukly
• dýchací přístroje

OCHRANNé 
ZÁBRANY 
A NÁRAZNÍKY
• plastové a kovové zábrany
• mobilní zábrany
• sloupky a řetězy
• dopravní kužely

SLOUPKY 
A ŘETĚZY
• plastové a kovové sloupky
• mnoho barev řetězů
• vozíky

KOVOVé 
ZÁBRANY
• sloupky
• obloukové zábrany
• nárazníky

VÝSTRAŽNé 
A ORIENTAČNÍ 
ZNAČENÍ
• reflexní pásky
• výstražné fotoluminiscenční pásky
• orientační pásky

OSOBNÍ 
OCHRANNé 
POMŮCKY
• respirátory a roušky
• brýle a štíty
• vesty a přilby

BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČENÍ
• zákazové
• příkazové
• kombinované
• únikové
• požární

PRŮMYSLOVé 
ROHOŽE
• modulové
• soliterní
• protiskluzové
• olejové

BEZPEČNOSTNÍ 
NOŽE 
• rozřezávače fólií
• nože a čepele

ZNAČENÍ 
POTRUBÍ
• značky v rolích a na archu
• značení směru toku
• značení ventilů

OCHRANA  
ZDRAVÍ
• lékárničky
• defibrilátory
• výplachy očí
• tělové a oční sprchy

ZAHRAZOVACÍ 
SLOUPKY
• kovové
• samonavíjecí
• sloupky a kazety

PROTISKLUZOVé 
PROSTŘEDKY
• podlahové pásky
• protiskluzové pásky
• skladové značky
• označení schodů

https://www.happyend.cz/dopravni-a-prumyslova-zrcadla
https://www.happyend.cz/fotoluminiscencni-znacky
https://www.happyend.cz/podlahove-znaceni-a-protiskluzove-prostredky
https://www.happyend.cz/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/plastove-zabrany
https://www.happyend.cz/lockout-tagout
https://www.happyend.cz/ochrana-zdravi/unikove-prostredky
https://www.happyend.cz/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily
https://www.happyend.cz/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/sloupky-a-retezy
https://www.happyend.cz/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/kovove-zabrany
https://www.happyend.cz/vystrazne-a-orientacni-znaceni
https://www.happyend.cz/prevence-proti-koronaviru-covid-19/osobni-ochranne-pomucky
https://www.happyend.cz/bezpecnostni-znaceni
https://www.happyend.cz/prumyslove-rohoze
https://www.happyend.cz/bezpecnostni-noze/noze
https://www.happyend.cz/znaceni-potrubi
https://www.happyend.cz/ochrana-zdravi
https://www.happyend.cz/ochranne-zabrany-narazniky-a-profily/zahrazovaci-sloupky-a-kazety
https://www.happyend.cz/podlahove-znaceni-a-protiskluzove-prostredky/protiskluzove-pasky-a-profily


Pomáháme dodržovat standardy čistoty, 
organizace a hygieny ve výrobě a skladech.

ČISTOTA

PRŮMYSLOVé 
UTĚRKY
• textilní
• papírové
• lepivé
• odmašťovací
• vlhčené

MYCÍ STOLY, 
ODMAŠťOVACÍ 
KAPALINY
• mycí stoly
• odmašťovací kapaliny

SORBENTY
• textilní a sypké
• úklidové
• olejové
• chemické

NÁDOBY 
NA ODPAD
• výklopné kontejnery
• venkovní a vnitřní nádoby
• kovové koše

PODLAHOVé 
PÁSKY
• standardní
• odolné
• velmi odolné
• extrémně odolné
• protiskluzové
• bodové značení

INFORMAČNÍ 
A PREZENTAČNÍ 
SYSTéMY
• závěsné podstavce a držáky
• závěsné fólie

ZNAČICÍ 
KOLEČKA
• textilní kolečka  

v různých barvách
• elektrický podavač 

OSOBNÍ 
HYGIENA
• papírové ručníky
• mýdla na ruce
• dezinfekce rukou
• toaletní papíry 

PRŮMYSLOVÝ 
ÚKLID
• systém úklidových 

prostředků
• nábytek
• podlahy
• skla
• koupelny/kuchyně

ČISTÍCÍ ROHOŽE
• vnitřní a venkovní rohože
• dezinfekční rohože

HAVARIJNÍ 
SOUPRAVY
• úklidové
• olejové
• chemické
• podle velikosti

SKLADOVé 
ZNAČKY
• podlahové kapsy na 

dokumenty
• skladové podlahové značky

ÚKAPOVé 
A ZÁCHYTNé 
VANIČKY
• plastové
• ocelové
• s roštem

ZIMNÍ ÚDRŽBA
• nádoby na posyp
• košťata
• posypový materiál
• posypové vozíky

https://www.happyend.cz/prumyslove-uterky
https://www.happyend.cz/prumyslove-cisteni-a-uklid
https://www.happyend.cz/sorbenty
https://www.happyend.cz/odpadove-hospodarstvi
https://www.happyend.cz/podlahove-znaceni-a-protiskluzove-prostredky/znacici-podlahove-pasky
https://www.happyend.cz/informacni-a-organizacni-systemy/informacni-a-prezentacni-systemy
https://www.happyend.cz/podlahove-znaceni-a-protiskluzove-prostredky/znacici-podlahove-pasky/bodove-znaceni
https://www.happyend.cz/hygiena
https://www.happyend.cz/cistota-a-udrzba-provozu/prumyslovy-uklid
https://www.happyend.cz/cistici-rohoze
https://www.happyend.cz/havarijni-soupravy
https://www.happyend.cz/podlahove-znaceni-a-protiskluzove-prostredky
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/ukapove-a-zachytne-vanicky
https://www.happyend.cz/zimni-udrzba


Jsme odborníci na skladování nebezpečných látek, 
řešení jejich úniků a nakládání s odpady.

EKOLOGIE

HAVARIJNÍ 
SOUPRAVY
• úklidové
• olejové
• chemické
• podle velikosti

BEZPEČNOSTNÍ 
SKŘÍNĚ
• skříně na chemikálie
• žíraviny
• protipožární skříně

SKLADOVÁNÍ 
TLAKOVÝCH 
LAHVÍ
• protipožární skříně
• vnitřní skříně
• klece

MANIPULACE SE 
SUDY
• vozíky a rudly
• háky a řetězy
• manipulátoryÚKAPOVé 

A ZÁCHYTNé 
VANIČKY
• plastové
• ocelové
• s roštem

KANYSTRY  
A PUMPY
• rotační pumpy a čerpadla
• plastové a kovové kanystry
• nálevky

SYPKé  
SORBENTY
• úklidové
• olejové
• chemické

TExTILNÍ 
SORBENTY
• úklidové
• olejové
• chemické
• rohože
• koberce
• hady
• polštáře

ZNAČENÍ OBALŮ 
A LÁTEK
• GHS bezpečnostní značení
• značení tlakových láhví

NÁDOBY NA 
NEBEZPEČNé 
LÁTKY
• nádoby na hořlaviny
• koše na nebezpečný odpad
• navlhčovací nádoby

MANIPULAČNÍ 
TECHNIKA
• vyklápěče popelnic
• zvedáky popelnic

NÁPLNĚ DO 
LAPOLŮ, FILTRY
• filtrační sítě
• kanalizační filtry

TĚSNICÍ 
PROSTŘEDKY
• havarijní tmely
• těsnicí desky
• bandáže

VÝKLOPNé 
KONTEJNERY
• kovové a plastové  

kontejnery na pevný odpad
• kontejnery s výpustí
• stohovatelné kontejnery

SKLADY, 
KONTEJNERY 
A REGÁLY
• venkovní sklady a ekosklady
• protipožární kontejnery
• regály na sudy a IBC kontejnery

VENKOVNÍ 
NÁDOBY NA 
ODPAD
• kontejnery
• popelnice
• třídění odpadu

POLYETYLENOVé 
PYTLE
• různé barvy
• velikosti a tloušťky

ZÁCHYTNé VANY 
A PODLAHY
• plastové a kovové vany
• kryté záchytné vany
• záchytné podlahy

VNITŘNÍ NÁDOBY 
NA ODPAD
• odpadkové koše
• třídění odpadu
• nástěnné držáky na pytle

NÁDOBY PRO 
SKLADOVÁNÍ 
KAPALIN
• IBC kontejnery
• plastové a kovové sudy  

s víkem nebo zátkou

https://www.happyend.cz/havarijni-soupravy
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/bezpecnostni-skrine
https://www.happyend.cz/skladovani-tlakovych-lahvi-a-prislusenstvi
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/manipulacni-technika
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/ukapove-a-zachytne-vanicky
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/cerpadla-nalevky-kohouty-a-kanystry
https://www.happyend.cz/sorbenty/sypke-sorbenty
https://www.happyend.cz/sorbenty/textilni-sorbenty
https://www.happyend.cz/bezpecnostni-znacky/znaceni-obalu-a-latek
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/pracovni-nadoby-na-nebezpecne-latky
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/manipulacni-technika
https://www.happyend.cz/sorbenty/textilni-sorbenty/naplne-do-lapolu-filtry
https://www.happyend.cz/tesnici-prostredky
https://www.happyend.cz/odpadove-hospodarstvi/vyklopne-kontejnery
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/sklady-kontejnery-a-regaly
https://www.happyend.cz/odpadove-hospodarstvi/venkovni-nadoby-na-odpad
https://www.happyend.cz/odpadove-hospodarstvi/polyetylenove-pytle
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/zachytne-vany-palety-a-podlahy
https://www.happyend.cz/odpadove-hospodarstvi/vnitrni-nadoby-na-odpad
https://www.happyend.cz/skladovani-kapalin/nadoby-pro-skladovani-kapalin


SLUŽBY

AEROSOLOVÁ DEZINFEKCE 
PROSTOR PROTI 
KORONAVIRŮM
Koronaviry způsobující onemocnění covid-19 
zůstávají ve vzduchu i potom, co infikovaný opustí 
prostor.  HAPPY END proto doporučuje službu 
partnerské společnosti Askura DDD: Dezinfekce 
prostor výrobních provozů proti koronavirům.

ŠKOLENÍ HAVARIJNÍ 
PŘIPRAVENOSTI
Připravíme vás, abyste případnou nehodu ve svém 
provozu dokázali zlikvidovat rychle a účinně. Přímo 
na vašem pracovišti vám vysvětlíme, co havarijní 
připravenost zahrnuje, ukážeme vám, jak používat 
havarijní soupravy, a poradíme vám, jak předcházet 
možným nehodám.

KURZ PRVNÍ POMOCI 
Nabízíme několik variant školení první pomoci 
pod vedením zdravotnických profesionálů 
s dlouholetou praxí. Poradí vám, jak na pracovišti 
snížit úrazovost, a vás i vaše zaměstnance 
vyškolí, jak postupovat v případě ohrožení zdraví. 
Poskytnutí první pomoci si sami vyzkoušíte 
a získáte osvědčení o odborném proškolení.

LOCKOUT TAGOUT 
JEDNODUŠE 
Zabezpečte svoje pracoviště a zamezte pracovním 
úrazům. Systém LOCKOUT TAGOUT (LOTO) 
ochrání vaše zaměstnance i průmyslové vybavení. 
Systém LOTO vám navrhneme na míru. Zpracujeme 
veškerou dokumentaci, proškolíme vás a dodáme 
vám všechny potřebné komponenty.

REVIZE HAVARIJNÍCH 
SOUPRAV
Domluvte si schůzku s některým z našich odborných 
poradců. Přijede do vašeho provozu a všechny 
havarijní soupravy vám zkontroluje. Upozorní vás 
na to, co je v nich třeba vyměnit nebo doplnit, 
a na potřebné položky vám udělá strukturovanou 
cenovou nabídku. Každou havarijní soupravu označí 
kontrolním štítkem s datumem příští kontroly.

SYSTéM GENERÁLNÍHO KLÍČE 
Uděláme vám návrh systému generálního klíče 
a zajistíme jeho výrobu, dodávku i instalaci. 
Nabízíme kompletní projektové řešení včetně 
nasazení systému generálního klíče, a to od 
10 cylindrických vložek. Přístup do vašeho objektu 
pak bude přehledný, pohodlný a profesionálně 
zabezpečený.

SAFETY LEADERSHIP 
A ROZVOJ KULTURY BOZP
Vrcholoví manažeři jsou obvykle velmi kompetentní 
k řízení výroby, kvality, efektivity práce nebo 
ziskovosti. Jste jedním z nich? Staňte se i leaderem 
v oblasti bezpečnosti práce a ve své firmě vybudujte 
kulturu bezpečnosti.

ANTIKOLIZNÍ SYSTéM
Vytvoříme vám antikolizní systém na míru. Dokáže 
lokalizovat a monitorovat lidi, manipulační techniku 
i materiál a světelným značením upozornit na 
případné nebezpečí. Pomocí našich LED projektorů 
a bezdrátové komunikace mezi čtecími zařízeními 
a různými tagy zvýšíte bezpečnost a plynulost 
provozu i na těch nejméně přehledných místech.

ZÁKONNÁ REVIZE SKŘÍNĚ 
S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ
Zajistíme revizi i servis vašich protipožárních skříní. 
Postaráme se o detailní kontrolu protipožárního 
mechanizmu včetně ventilačního systému, těsnění, 
zámků a tepelné pojistky. Skříně s požární odolností 
tak budete mít vždy ve 100% stavu.
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https://www.happyend.cz/Sluzby/Dezinfekce-prostor
https://www.happyend.cz/Sluzby/skoleni-havarijni-pripravenosti
https://www.happyend.cz/Sluzby/kurz-prvni-pomoci
https://www.happyend.cz/Sluzby/LOTO-systemy
https://www.happyend.cz/Sluzby/revize-havarijnich-souprav
https://www.happyend.cz/Sluzby/system-generalniho-klice
https://www.happyend.cz/Sluzby/safety-leadership-a-rozvoj-kultury-BOZP
https://www.happyend.cz/Sluzby/zakonna-revize-skrine-s-pozarni-odolnosti


HLEDÁME SOUVISLOSTI
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PRODUKTY
V portfoliu máme 10 500 prověřených produktů.

PROJEKTOVÁ ŘEŠENÍ
Poskytujeme řešení na míru.

SLUŽBY
Nabízíme širokou škálu 
odborných služeb.

OSOBNÍ PŘÍSTUP
Známe svoje zákazníky a jejich potřeby. Naši 
odborní poradci vám pomůžou přímo ve vašem 
provozu s návrhem řešení, jeho realizací, školením 
i následným servisem.

ODBORNOST
Neustále zvyšujeme svoji odbornost. Držíme 
krok s novými trendy v oboru, investujeme 
do vzdělávání a svoje znalosti s vámi sdílíme.

INOVACE
Ustavičně investujeme do vlastních 
produktových inovací, které vyvíjíme 
ve spolupráci s našimi klienty.

ŠKOLENÍ
Organizujeme praktická 
školení a trénink nejenom 
v oblasti produktových řešení, 
ale také v BOZP.

Jsme víc než katalogová firma. Přinášíme vám komplexní řešení.



NAKUPUJTE POHODLNĚ 
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Naše webové stránky www.happyend.cz obsahují kompletní 
nabídku našich produktů a služeb, aktuální produktové 

novinky, obchodní akce a také odborné informace.

Registrace do

KLIENTSKé ZóNY

PLATEBNÍ KARTY
Přijímáme platby běžnými 
platebními kartami.

BLOG
V sekci Blog najdete odborné články, 
zajímavosti a praktické tipy z oboru.

E-PROCUREMENT
Náš e-shop si můžete propojit se svým 
systémem (PunchOut katalog, XML feed).

NÁKUPY  
V CIZÍ MĚNĚ
Nakupovat můžete nejenom v českých 
korunách, ale také v eurech.

NOVINKY DO VAŠEHO 
E-MAILU
Odebírejte naše pravidelné 
newslettery ze světa bezpečnosti, 
čistoty a ekologie provozu.

FILTROVÁNÍ
Zužte si nabídku produktů podle svých 
priorit, a vhodný produkt najdete rychleji.

ATYPICKé OBJEDNÁVKY
U vybraných produktů si můžete zvolit 
individuální rozměr – takový, jaký zrovna 
potřebujete.

KLIENTSKÁ ZóNA
Registrovaní firemní zákazníci můžou 
využívat různé praktické funkce našich 
stránek, jako je například zobrazení historie 
objednávek a jejich opakování, nastavení 
individuálních kódů produktů apod.

OBLÍBENé  
POLOŽKY
Uložte si položky, které často nakupujete, 
a vytvářejte objednávky bez zbytečných 
ztrát času.

POROVNÁNÍ  
PRODUKTŮ
Porovnejte různé typy produktů, zjistěte, jaké 
jsou mezi nimi rozdíly, a vyberte si ten pravý 
podle svých potřeb.
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Navrhli jsme antikolizní systém 
a zvýšili bezpečnost koridorů pro 
manipulační techniku a chodce 
v místech jejich křížení. 

Do logistického centra DHL jsme 
instalovali systém průmyslového čištění 
podlah. Systém vysoce účinného 
koncentrátu a ředicí jednotky zefektivnil 
úklid a snížil náklady na čisticí prostředky.

V distribučním centru VF 
Corporation jsme zavedli systém 
generálního klíče.

Dodali jsme plastové zábrany, 
dopravní zrcadla, podlahové 
značení a mnoho jiného pro zajištění 
bezpečnosti práce v novém provozu.

Provoz jsme vybavili havarijními 
soupravami a pravidelně provádíme 
jejich revizi. Přispíváme tak 
k připravenosti na havárii spojenou 
s únikem nebezpečných látek.

Navrhli jsme a instalovali systém 
podlahového značení a ochranných 
zábran a zvýšili tak bezpečnost 
a efektivitu práce.

Navrhli jsme systém LOTO 
s ohledem na specifické požadavky 
provozu a uvedli ho do praxe.

Navrhli jsme systém Lockout 
Tagout (LOTO) na míru a pomohli 
s jeho uvedením do praxe.

Přišli jsme s komplexním 
řešením, jak zajistit úkapy 
a úniky nebezpečných látek.

V nové hale v Prostějově jsme 
instalovali pružné ochrany sloupů, 
ochranné zábrany a dopravní 
zrcadla a zajistili tak bezpečné 
a efektivní pracoviště.

V potravinářském provozu jsme 
instalovali ochranné zábrany 
a zajistili tak ochranu chodců 
a skladových regálů.

V distribučním skladu jsme díky 
průmyslovým rohožím vylepšili ergonomii 
pracovišť a pomocí bezpečnostního 
značení podlah zvýšili bezpečnost práce.

Pro potravinářský provoz jsme 
navrhli systém LOTO a aplikovali ho. 
Bezpečnost pracoviště jsme zvýšili 
také pomocí ochranných zábran. 

Do nového potravinářského provozu 
mlékárny jsme dodali ochranné profily 
MPM a přispěli tak k ochraně zdraví 
zaměstnanců a vybavení provozu.

Dodali jsme záchytné vany 
pro sudy a IBC kontejnery, aby 
skladování nebezpečných látek 
bylo maximálně bezpečné.

Do provozu pravidelně dodáváme 
osobní ochranné pracovní prostředky 
a pomáháme s řešením úkapů a úniků 
nebezpečných látek. 

REFERENCE
Naši zákazníci jsou našimi partnery.
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