
Kolektiv obchodně-technických pracovníků Vám rád představí naše nové prodejní a servisní zázemí pobočky,
včetně sortimentu skladovaného zboží v prodejně ParkerStore a prohlídky kompletně vybaveného servisního 
vozidla které je připraveno pro použití v rámci naší 24 hodinové havarijní služby, kterou pro Vás zajišťujeme.

Adresa a příjezdová mapa je na zadní straně letáku. ��

CHVALIS s. r. o. 
Velešická 54 
CZ - 411 72 Hoštka

HYDRAULIKA
PNEUMATIKA
MAZÁNÍ
FILTRACE A ROZBORY OLEJŮ

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás tímto srdečně pozvat k návštěvě našeho nově otevřeného
prodejního centra v Českých Budějovicích.

Naše nové prodejní centrum v Českých Budějovicích
Pražská 497/62, 370 04  České Budějovice

GPS: 48°59'31.376"N, 14°28'35.763"E

Se srdečným pozdravem, 
Milan CHVALINA

ředitel a jednatel společnosti

MICHAL OLIVA
obchodně-technický zástupce
manažer servisních zakázek

mobil: +420 604 293 217
e-mail: michal.oliva@chvalis.cz

Fax: +420 416 814 198

Miroslav ŠÍMA
vedoucí pobočky

aplikační technik-specialista

mobil: +420 725 036 590
e-mail: miroslav.sima@chvalis.cz

Tel.: +420 387 310 135

Jiřina Dubská
obsluha prodejny

mobil: +420 725 516 066
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz

Tel.: +420 387 310 135
Fax.: +420 387 203 173

725 516 066
www.chvalis.cz



Kde nás najdete

GPS: 48°59'31.376"N, 14°28'35.763"E

Pobočka ČESKÉ BUDĚJOVICE

CHVALIS s.r.o. 
Pražská 497/62

370 04  České Budějovice
tel.: 387 310 135, 725 516 066

fax: 387 203 173
e-mail: c.budejovice@chvalis.cz

http: www.chvalis.cz

www.chvalis.cz

NABÍDKA VÝROBKŮ A SLUŽEB
S k l a d u j e m e  p ro  Vá s :
- rychlospojky
- kulové kohouty
- adaptéry (přechodky)
- hydraulické šroubení ERMETO original
- hydraulické trubky
- trubkové příchytky
- pneumatické šroubení a hadičky
- manometry
- filtry
- hydraulické prvky
- pneumatické prvky

N a b í z í m e  Vá m :
- lisování hydraulických hadic
- opravy hydraulických a pneumatických válců
- opravy pístových i lamelových čerpadel
- servis a opravy hydraulických a pneumatických 

systémů u zákazníka
- výroba hydraulických agregátů a systémů
- filtrace a rozbory olejů

HAVARIJNÍ SLUŽBA - tel.: 725 516 066


