Den s Českou kvalitou

Oceněné organizace
Značka Osvědčeno pro stavbu
Oceněným výrobkem je Lehká střešní krytina a trapézové plechy SATJAM
Lehké ocelové a hliníkové střešní krytiny SATJAM nadměrně nezatěžují krovy a jsou pevné, takže se hodí i do vyšších nadmořských výšek, kde přes zimu na střechách leží vysoké vrstvy sněhu. Díky své příznivé ceně a vysoké kvalitě jsou tyto střešní krytiny
také oblíbenou volbou při výstavbě nových domů. Plechové střešní krytiny v současné době patří mezi nejvyhledávanější řešení
střešního pláště. Dalším velkým plusem kovových střech je i jejich snadná a rychlá pokládka.
SATJAM s.r.o.
Společnost SATJAM, s.r.o. působí na českém trhu od roku 1995, jako dodavatel kovových lehkých střešních krytin,
trapézových plechů, okapových systémů, profilů, doplňků a mnoha jiných výrobků používaných ve stavebnictví.

Značka Ekologicky šetrný výrobek
Oceněným výrobkem jsou Dveře a zárubně Solodoor
Společnost si zakládá na propracované strategii v oblasti kvality a environmentu a díky tomu je držitelem osvědčení „CZECH
MADE“ a označení „Ekologicky šetrný výrobek“. Osvědčení a označení, která zohledňují požadavky ochrany životního
prostředí a trvale udržitelného rozvoje považují za velmi přínosné především pro zákazníky, kterým pomáhají zorientovat se
na trhu a vybrat si kvalitní výrobky a služby.
Solodoor a.s.
SOLODOOR a.s. patří mezi největší české firmy zabývající se výrobou interiérových dveří a obložkových zárubní. Společnost
vznikla před 24 lety, přičemž její kořeny sahají hlouběji do historie dřevařského průmyslu v Sušici, která se celosvětově proslavila
výrobou sirek. S více než 220 zaměstnanci patří mezi největší zaměstnavatele v regionu.

Značka kvality v sociálních službách
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava
Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace je celodenním, pobytovým zařízení pro seniory, kteří
zejména z důvodu věku a snížené soběstačnosti nemohou žít ve svém přirozeném prostředí.
Poskytované služby domova Kamenec jsou zaměřené na zajištění individuálních potřeb klienta s využitím různých konceptů péče
jako je bazální stimulace, biografický model péče, smyslová aktivizace, Bon Appetit, snoezelen či paliativní přístup. Snaží se
o širokou škálu aktivizačních, volnočasových a sociálně terapeutických činnosti zaměřených zejména na mezigenerační spolupráci
a spolupráci s rodinou klienta. Nabízí ubytování zejména v jednolůžkových pokojích nebo dvoulůžkových pro 197 klientů.
Zařízení je situováno u řeky Ostravice, v blízkosti centra Ostravy s dostupným dopravním spojením. Zřizovatelem služby
je Statutární město Ostrava.

Značka Prověřená veřejně prospěšná organizace
Sdružení Neratov
Nezisková organizace Sdružení Neratov v horské vesnici Neratov v Orlických horách pomáhá lidem s postižením a společně
s nimi se podílí na obnově poutního místa a návratu života do kdysi vysídlené vesnice.
Jedním z cílů Sdružení Neratov je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vševe spolupráci s postiženými
lidmi. Ti v Neratově žijí a pracují. I díky nim Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak příjemný
turistický cíl.
Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti
s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. V současné době Sdružení Neratov, z.s. zaměstnává téměř 250 lidí,
z čehož je více než 160 s nějakým druhem postižení.
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Značka Životnost Plus
Oceněným výrobkem je Matrace Zaren Dreamsy 3D Orthopedic
Ocenění bylo firmě uděleno u této ortopedické a váhově neomezené matrace, která spotřebitelům poskytuje
celou řadu dalších výhod, za poskytnutí nadstandardně dlouhé záruky za její životnost v délce 10ti let.
ZAREN - Noemus, s.r.o.
Firma již více jak dvě desetiletí přináší v České republice i v zahraničí do domácností formou osobního prodeje jedinečné
produkty zaměřené na zdravý spánek a relaxaci, a dbá při tom i na deklaraci vysoké kvality nabízených výrobků.

Značka Zdravotně nezávadná obuv – bota pro Vaše dítě „Žirafa“
Oceněným výrobkem je Dětská domácí textilní obuv na suchý zip, vzor: 000708
Dětská domácí obuv na suchý zip je vyráběna ve velikostních skupinách 0 a 1, je tedy určena pro děti do tří let věku.
Jedná se textilní obuv kotníčkového střihu, která je na noze upnuta pomocí pásku s velcro uzávěrem.
Tento typ obuvi slouží pro použití v interiéru.
HP Čechtín s.r.o.
Firma HP Čechtín s.r.o. je soukromá firma s více než 29-ti letou tradicí a se specializací na dětskou domácí obuv ze 100% bavlny
a ze 100% přírodních materiálů. Veškerá vyráběná obuv je nadstandardně hodnocena a dobrovolně certifikována.
Firma založila svou filosofii na podpoře zdravého obouvání a historicky ověřené kvalitě české domácí obuvi.

Značka Komfortní obuv
Oceněným výrobkem je Usňová fussbettová obuv
K certifikaci firma předložila výrobky specifikované jako Usňová fussbettová obuv, v několika vzorech. Obuv je specifikovaná
jako lehká korková obuv s tlumící mezipodešví a měkčený dvousložkový fussbett. Střih je buď s plnou špicí nebo otevřený.
U otevřených střihů je pak uzavírání na 2 nebo 3 pásky na nártu. U všech vzorů je možné přidat i patní pásek a lze si vybrat
z různých barevných variant.
Tipaboty s.r.o.
Společnost TIPABOTY s.r.o. má dva stěžejní výrobní směry. Vyrábí jednak pracovní obuv do lehkých provozů, která je na trh
dodávána pod známým sloganem „BOTY DO ROBOTY“. Druhým výrobním směrem jsou komfortní zdravotní boty, které jsou
zároveň stylové stejně jako pracovní obuv, ale jsou vyráběny v různých módních barevných odstínech.
Technologie výroby je zaměřena na dokonalé dílenské zpracování vzhledem k ortopedickým a zdravotním požadavkům
na obuv včetně módního designu. Veškerá pracovní obuv, včetně antistatické ESD obuvi, vyhovuje evropským normám
a je opatřena prohlášením shody výrobce. Prodej obuvi je realizován prostřednictvím sítě specializovaných velkoobchodů
a prodejen v celé České republice a částečně i na zahraničních trzích.
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Značka CZECH MADE
Oceněným výrobkem je Beton a jeho výroba
Společnost TRANSBETON s.r.o. vyrábí beton v širokém portfoliu konkrétních typů a druhů mezi které patří například konstrukční
betony, lité podlahové betony, samorozlévací betony, architektonické betony, mezerovitý drenážní beton, vymývaný beton
a další. Společnost je dodavatelem betonu pro významné stavby nejen na Moravě, jako jsou dálnice, mosty, přehrady nebo
např. tramvajový tunel v Brně.
Transbeton s.r.o.
Česká rodinná společnost TRANSBETON s.r.o. se sídlem v Brně je největším ryze českým výrobcem čerstvého betonu v ČR
s 20letou tradicí. Kromě samotné výroby betonu se společnost věnuje také jeho dopravě a čerpání. Společnost je zároveň
také jednou z technologicky nevyspělejších firem ve svém odvětví a jednou z nejaktivnějších na poli inovací.
Výrobky společnosti vyhovují nejpřísnějším požadavkům na kvalitu danou normami nebo samotnými odběrateli.

Značka ITC Certifikovaná kvalita
Výrobkem oceněným značkou jsou Školní batohy TOPGAL, kolekce CHILLI 2019, 2020 a 2021
Batohy Topgal z kolekce Chilli sklízí tradičně úspěch díky kvalitnímu zpracování, nápaditému designu a propracovaným detailům,
které oceňují jak děti, tak jejich rodiče. Pro školáky je pak příjemným zpestřením i možnost kombinace s doplňky ve stejném
designu.
TOPGAL a.s.
Česká firma Topgal nabízí jedinečné školní batohy školákům a studentům už více než 25 let. Sází na kvalitu, bezpečnost a originální
design, který se rodí nedaleko státního hradu Šternberk. Tam sídlí i podniková prodejna s nejširším výběrem Topgal produktů.

Značka Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz
Skateboardingové hřiště, areál ANGER, Teplice
Skatepark v areálu Anger v Teplicích ožil. Výstavbou skateparku město vyslyšelo dlouholeté volání „skejťáků“ po nějakém místě,
kde by se mohli náležitě „vyřádit“. A najdou zde klasické překážky, rampy, traily... Celobetonové hřiště v nevšedním moderním
provedení láká návštěvníky k prohánění jejich koloběžek či prkének na kolečkách.
Hřiště je součástí rozsáhlého volnočasového sportovního areálu zvaného ANGER, v ulici Přítkovská. Okolní areál poskytuje
veškerý komfort, jeho součástí je i in-line dráha a dětské hřiště včetně odpočinkových setů, a umožňuje tedy vyžití dětem
i nižší věkové kategorie.
Protože Statutární město Teplice skate park vzorně provozuje a park vyhovuje všem požadavkům příslušných technických
norem, byla městu jako provozovateli veřejného zařízení po provedeném nezávislém auditu udělena značka
„Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“. A navíc, licence na používání této značky byla přiznána nejen
provozovateli, ale i výrobci MYSTICCONSTRUCTIONS, s.r.o., Praha, za mimořádně kvalitní výrobek
a originální architektonický přístup a přínos.
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Značka Česká kvalita Nábytek
Oceněný výrobkem je Výrobková řada nábytku Empire, Klasik, Design, Medical a Educal
Značka byla udělena na pět produktových řad Empire, Klasik, Design, Medical a Educal. Představujeme v nich širokou paletu
modelů, která zahrnuje také specializovaný sortiment pro využití ve zdravotnictví, nábytek do škol, školek a univerzit, židle
pro nepřetržitý provoz nebo dětské rostoucí židle, a to vždy s bohatým výběrem komponentů a volitelného příslušenství.
ALBA CR spol. s r.o.
Rodinná společnost ALBA CR spol. s r.o. byla založena v roce 1992 a od té doby se stala jedním z největších výrobců
kancelářských židlí v České republice a na Slovensku. Specializujeme se na zakázkovou výrobu a náš sortiment zahrnuje
kancelářské a konferenční židle, lavice i designové židle do interiérů a exteriérů. Zaměřujeme se výhradně na obchod B2B
a máme již více než 15letou zkušenost s vývozem do zemí EU.

QZ – Zaručená kvalita
Oceněným výrobkem jsou: Ponožky, reflexní ponožky a podkolenky kompresní
Firma vyrábí celou škálu ponožek od dětských, dámských, pánských přes sportovní, až po tzv. veselé ponožky.
Provozuje také vlastní e-shop.
Moravec kvalitní ponožky s.r.o.
Rodinná firma Moravec kvalitní ponožky s.r.o. byla založena před 24 lety. V současnosti zaměstnává 20 pracovníků
a denní kapacita je 5500 ks párů ponožek.

