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Jsme český výrobce zemědělské techniky

Kontaktujte nás:  Kateřina Kotoučová,  
nabor@bednar.com, telefon +420 727 842 331

Rádi bychom zvýšili produkci, ale chybíte nám právě vy:

Svářeči

Rychnov nad Kněžnou
2 směny

Servisní mechanici

Doudleby nad Orlicí
1 směna

Specializované pozice 
na montáži strojů 

Rychnov nad Kněžnou
2 směny

Specializované pozice 
na montáži strojů 

Doudleby nad Orlicí
2 směny

Skladníci

Rychnov nad Kněžnou
3 směny

Rychnov nad Kněžnou
3 směny

Přípraváři lakovny 

Co vám za to nabídneme?
 NAVÍC osobní ohodnocení až 20 % ze mzdy 

 Odměna za beznemocnost – 5 000 Kč/rok
 5 týdnů dovolené
 Příspěvek na dopravu

 Příspěvek na stravování

 Příspěvek na pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu práce

  Zaměstnavatel hradí veškerá školení a průkazy spojené s výkonem práce
 Možnost kariérního růstu

NEUMÍTE?   NAUČÍME!

www.videonadvd.eu

Převod videa
z videokazet
na DVD nebo 

fl ešku.

Tel.:
777 554 484

AKCE: ČERVEN 2021
charBIT® ELAST PV S42 FINAL natur šedý  
natavitelný vrchní pás z asfaltu modifi kovaného SBS

119,- Kč/m2

původní cena 145,70 Kč/m2

charBIT® asfaltový střešní šindel 
OBDÉLNÍK - různé barvy, dle EN 544, tloušťka 3,3 mm

159,- Kč/m2

původní cena 184,- Kč/m2

Tablety do bazénu 3v1
dezinfekce, vločkování, proti řasám

180,- Kč za 1 kg
410,- Kč za 2,4 kg

Křemenný písek do fi ltrace 25 kg 
do pískových fi ltrací

163,- Kč

PODNIKOVÁ PRODEJNA - Čestice 169 (u kruhového objezdu)
Od dubna otevřeno: Po–Čt 7.00–17.00 • Pá 7.00–18.00
tel: 494 383 193, mobil: 774 170 343, e-mail: prodejna@charvat.cz      

Z nestandardů vybíráme:
charBIT® střešní šindel BOBROVKA
červený, černý, zelený, dle ETA 16/0081, tloušťka 3,0 mm

85,- Kč/m2

Uvedené ceny jsou včetně DPH - platí do vyprodání zásob.

NOVINKA: Půjčování izolatérských hořáků 
V podnikové prodejně také: 
• vrchní natavitelné asfaltové pásy V60 S4 FINAL - různé barvy 
• natavitelné pásy z asfaltu modifi kovaného SBS • samolepící asfaltové 
pásy • asfaltové izolační výrobky PARAMO (penetraly, gumoasfalty, 
refl exoly, lutexy) • hřebíky - lepeňáky • PRODEJ PLYNU 2 kg a 10 kg 
• silný úklid. papír + zakrývací mikroten. fólie • ALOBAL NA GRILOVÁNÍ 
• písek do fi ltrace • asfaltová obalovaná směs za studena • a ještě více…




