VINOHRADNICTVÍ

VINAŘSKÝ RÁJ,
váš nový partner na českém trhu
Firma Vinařský ráj je již přes
rok fungující společností, která
nedávno nově otevřela prodejní sklad v obci Čejkovice (areál
statku) o rozloze 300 m2. Nabízí
komplexní sortiment pro malé
i velké vinaře, jako např. nerezové nádrže, vinifikátory, mlýnko-odstopkovače, lisy, dřevěné sudy barrique, filtry, plničky, etiketovačky, čerpadla apod.
Předností Vinařského ráje
oproti konkurenci je jeho vysoká flexibilita, schopnost řešení
i větších zakázek ve velmi krátkých termínech, snaha o absolutní komfort a servis pro každého zákazníka, a také garance
nejnižších cen u většiny zboží
na českém trhu. Samozřejmostí je výběr produktů s nejvyšší
kvalitou, které odpovídají požadavkům moderních technologií. Zákazníkovu důvěru podtrhuje záruční i pozáruční servis
na veškeré nabízené stroje. To
znamená, že zákazník má nejenom jistotu, že i po záruční lhůtě bude mít k dispozici veškeré
náhradní díly, ale také možnost
kvalifikované opravy stroje,
a to ve velmi krátkém čase. Navíc, je-li produkt stále v záruční lhůtě, zákazník má možnost
bezplatného zapůjčení stroje
obdobného. Vinařský ráj nabízí jako jedná z mála firem mož-

nost prohlédnutí i některých
složitějších technologií přímo
na prodejně.
V současné době začíná Vinařský ráj spolupracovat v oblasti pneumatických lisů a etiketovacích zařízení s firmou Škrlj
d.o.o., která je podnikem s historií sahající až do roku 1967.
Začátky činnosti zahrnovaly
výrobů strojů a dalších výrobků z ocelových plechů, kdy se
již tehdy vyvážely stovky strojů
pro italský trh. Roku 1985 přišla myšlenka zahájení oficiální
výroby nerezových nádrží. Prototyp pneumatického lisu byl
vyzkoušen roku 1988 a od toho
roku se firma začala plně soustřeďovat na technologický vývoj. V současné době patří mezi
největší a nejkvalitnější výrobce pneumatických lisů i nerezových nádrží na celém světě. Škrlj své produkty vyváží do celého světa, ale nejvíce do Rakouska, Německa, Francie, Usa, Španělska, Itálie a po letech se znovu vrací i do České Republiky.
Vysoká poptávka zaručuje neustálý hospodářský růst, modernizaci výroby a vede k přizpůsobování dle požadavků zákazníků.
Management, design a výroba
je plně v souladu s ISO9001, EN
729-2 a PED směrnicemi.

To potvrzuje rozhodnutí upevnit pozici na trhu, dobývat nové
světové trhy především s vysoce kvalitními produkty a špičkovým servisem. Spokojení zákazníci jsou pro firmu tím nejcennějším ohodnocením.
Nabídku pneumatický lisů Škrlj, Vinařský ráj vede od 5hl
do 200hl, a to buď lisy otevřené nebo uzavřené. Zákazník si
může zvolit vybavení lisu sám,

od základní verze pěti programů až po náročnější verzi devíti
programů. To, společně s veškerým dalším sortimentem firmy
Vinařský ráj naleznete na www.
vinarskyraj.cz nebo na provozovně v Čejkovicích, kde si můžete v současné době pneumatický lis firmy Škrlj prohlédnout. Některé typy lisů je možno dodat ještě do začátku Vinobraní.
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