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Nedaleko Říčan u Prahy p řipravujeme otev ření nejv ětšího ukázkového centra všech druh ů garáží a p řístřešků v ČR. 

Dá se říci, že za posledních 5 let, kdy st řed Evropy je zmítán hospodá řskou krizí, že expanze a prodeje r ůzných druh ů 

garáží a garážových stání a p řístřešků od firmy Hotovedomy s.r.o., je pozitivním ekonomic kým po činem v dob ě, kdy 

obecn ě prodeje r ůzného zboží klesají. 

Dnes zákazníci preferují především takové firmy, které nejenom prodávají, ale poskytují dovoz, montáže, instalace, 

plnohodnotný servis a poradenské služby! 

Tímto podnikatelským vstřícným směrem se vydala i firma pana M. Zeleného. Pan M. Zelený říká „nestačí jen prodávat, na to už 

dnes lidé nereagují, musíme poskytovat komplexní služby, dávat zboží vyzkoušet, informovat o variantách produktů a být poctiví, 

rozhodně je špatné prodat nejdražší plechové garáže, protože každý zákazník má jiné zdroje a potřeby,…“. 

Jedním z kroků této strategie je, že chce zákazníkům nabídnout komplexní služby na jednom místě, kde předvede všechny 

druhy garážových řešení a přístřešků. Vše si budete moci prakticky otestovat. Návštěvník ukázkového centra montovaných 

garáží - si všechny garáže může prakticky vyzkoušet přímo se svým autem. "Podobná příležitost v ČR a SR není k dispozici", 

říká Miroslav Zelený. 

Proto připravujeme otevření největšího ukázkového centra garáží v ČR. Ukázkové centrum se nachází necelé 2km od Říčan 

u Prahy přímo na hlavní výpadové komunikaci z Prahy na Kutnou Horu v obci Tehovec.  Snažili jsme se  vybrat takové místo, 

které je dobře dostupné jak z hlavního města, tak i z nejfrekventovanější dálnice D1. Otevření ukázkového centra je plánováno 

na listopad 2012. 

Na této výstavní expozici bude vystaveno desítky různých garáží, přístřešků , pergol a zastřešení. Můžete vyzkoušet, montované 

garáže, betonové garáže, dřevěné garáže, domky na nářadí, přístřešky na popelnice, různé druhy. 

rodinná spole čnost  HOTOVEDOMY s.r.o. v  ČR zastupuje tyto renomované výrobce:  

• výhradní zastoupení hliníkové přístřešky japonský výrobce SKIATSU 
• výhradní zastoupení ocelové přístřešky německý výrobce SIEBAU GmbH 
• výhradní zastoupení dřevěné přístřešky německý výrobce BRANDENBURGER CARPORT GmbH 
• obchodní zastoupení hliníkové pergoly český výrobce ALU Pergoly 
• výhradní zastoupení betonové garáže německý výrobce REKERS GmbH 
• výhradní zastoupení montované garáže a přístřešky německý výrobce SIEBAU GmbH 
• výhradní zastoupení plechové garáže polský výrobce WOJSTAL z.o.o. 
• výhradní zastoupení montované izolované haly německý výrobceRAUMSYSTEME GmbH 
• výhradní zastoupení designové přístřešky a zastřešení čínský výrobce SUNNALL LIMITED 
• výhradní zastoupení modulární výstavba německý výrobce REKERS GmbH 
• výhradní zastoupení dřevěné stání a garáže německý výrobce CARPORT UNION GmbH 

Přijměte pozvání do nového ukázkového centra různých druhů garáží a jejich příslušenství. 

 


