PROFIL FIRMY

V Plzni dne 17. 05. 2021
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Dobrá lokalita, kvalitní architektura, klientský servis
= spokojený zákazník

PROCERAM, A.S. – PROFIL SPOLEČNOSTI
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O firmě
Společnost ProCeram, a. s., působí aktivně na českém trhu od roku 2010. Dostatečný kapitál mateřské společnosti
a zkušenosti týmu firmy ProCeram, který v oboru pracuje již od roku 1990, je dostatečnou zárukou kvality a profesionality poskytovaných služeb.
Naši dodavatelé patří v daném oboru k evropské špičce. Je možné jmenovat italské výrobce obkladů a dlažeb Florim Group (značky Floorgres, Rex, Cerim), Iris Ceramica, FMG Fabbrica Marmi e Graniti, Ermes Ceramiche nebo
českého tradičního výrobce RAKO. V sortimentu najdeme i německou kvalitu Hüppe a Hansgrohe z oboru sanitární
techniky nebo holandský design Riho.
Maloobchodní prodej je zajišťován ve vlastních prodejnách v Praze (Stodůlky, Uhříněves), Plzni, Brně, Karlových
Varech a Bratislavě. Vyznačují se vysokou kvalitou vyvzorování zboží a poskytovaných služeb. Velký důraz byl kladen
i na sladění s dalšími zařizovacími předměty jak z pohledu designu, tak i ceny.
Jen pár čísel: maloobchodní obrat za loňský rok přesáhl 570 mil. Kč v ČR. Celkový prodej keramických obkladů
a dlažeb v roce 2020 byl více než 600 tis. m². Počet zaměstnanců k 31. 12. 2020 je v ČR 161 a v SR 22.
Pro ty zákazníky, kteří nejraději nakupují z tepla domova, provozujeme vlastní e-shop (www.a-keramika.cz), ve
kterém nabízíme nejen výprodejové zboží s možností dodávky zboží až k vám do domu, a to v rámci celé ČR, ale i
standardní katalogový sortiment.
Dalšími důležitými obchodními aktivitami je velkoobchod v rámci České republiky a Slovenské republiky. Jsme
součástí distribuční sítě A-Keramika Group, která má svou dlouholetou tradici.
Samostatnou skupinou je divize klientských změn pro developery. V současné době je ProCeram, a. s., číslem 1 na
pražském trhu v dodávkách pro developerské projekty. Pokrýváme již 72 % z celkového počtu kolaudovaných bytů
v Praze – http://www.proceram.cz/cs/bytove-projekty-praha/.
Nezanedbatelnou částí jsou dodávky pro velké investiční celky, především pro technicky (např. pražské metro)
nebo designově (např. Casino King's) náročné projekty – http://www.proceram.cz/cs/verejny-sektor/.
V roce 2012 jsme portfolio firmy ProCeram rozšířili o produkty z vlastní výroby TechnoArt (www.technoart.cz). Výrobní haly tohoto závodu se nachází ve Všerubech u Plzně. Investovali jsme do nejnovějších technologií a v současné
době dodáváme standardní tvarovky do našich prodejen, developerských projektů, velkoobchodní sítě či českému
výrobci obkladů a dlažeb RAKO. Dokážeme díky této investici zajistit i dodávky atypických výrobků na míru. Montážní
firmy jsou externí a ProCeram řídí dodávku svými techniky.
V létě 2014 ProCeram zakoupil 90 % obchodního podílu společnosti W.A.W., s. r. o. (Slovensko). Prodejny JOPA, Cersa
a Kerimax byly po rekonstrukci přejmenovány a nesou obchodní jméno ProCeram.
V roce 2014 jsme v Brně vybudovali novou vzorkovnu o rozloze 1100 m². Její součástí je i sklad, který bude sloužit jako
logistické centrum pro Moravu.
Od 18. 1. 2016 nabízíme své produkty a služby v nových prostorech, které jsou součástí projektu New Living Center
(NLC). ProCeram a.s. zaujímá dominantní plochu centra
NLC a představí vám své produkty na více než 3.000 m².
Obklady, dlažby a sanitární keramiku si můžete prohlédnout ve více než 119 kójích. Naprostou novinkou v naší
nabídce je rozšíření sortimentu o kuchyně, obývací stěny
a ložnice, které prezentujeme v expozicích ve 3.NP NLC.
V roce 2017 jsme se rozhodli koncept New Living Center
otevřít i v Bratislavě. Slavnostní otevření proběhlo dne 28.
11. 2018.
Počátkem roku 2018 jsme také otevřeli novou pobočku
v Karlových Varech.
V roce 2020 jsme spustili nový eshop www.proceram-shop.cz,
kde najdete veškerý legální sotiment.

REFERENCE – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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Historie ProCeram, a. s. – reference
HOTELY, APARTMÁNY, REKREAČNÍ CENTRA
◁ Grandhotel Pupp, Royal Spa, Karlovy Vary
Hotel Duo, Praha • Hotel Sanssousi, KV • Hotel Čajkovskij, KV • Parkhotel Botanic, Popovičky • Hotel Intercontinental, Praha • Hotel terasy, Jihlava • Hotel Soukenická,
Praha • Park Hotel, Praha • Penzion Mandát, Štěchovice •
Hotel King's, Rozvadov • Opera Palace, KV • Palác Koruna
Praha • Ferdinandhof • Hotel Akropolis • Grand Hotel, ČK
• Zámek Svijany

HOTELY, APARTMÁNY, REKREAČNÍ CENTRA
Hotel Port, Máchovo jezero ▷
Hotel Berg, Staré Splavy • Rekreační centrum, Lipnice
nad Sázavou • Hotel Thermal, Karlovy Vary • Hotel Richmond, Karlovy Vary • Hotel Partyzán, Brezno (Nízké
Tatry) • Hotel Prezident, Karlovy Vary • Apartmány Rybná, Praha • Chocohotel Fikar • Hotel Golf • Hotel Marriott
• Hotel Republika Suites, Praha • Hotel Central, Plzeň •
Chateau Monty SPA Resort, Mariánské Lázně

BAZÉNY, WELLNESS, FITNESS
◁ Bazén, Sušice
Bazén, Sokolov • Bazén Slovany, Plzeň • Aquapark,
Košice • Baby Marina, Beroun • Elements Resort, Šamorín • Thermal Karlovy Vary • Klíše Ústí nad Labem
• Bazén Sušice • Wellness center Golden Body • Avalon Wellness Plzeň • Fitness centrum Galerie Slovany • Pivní lázně Vinohrady • Wellness King‘s Rozvadov • Elements Resort • Factory Pro • Salon Prestige
• Lázeňské centrum Agricola

WELLNESS, FITNESS,
REHABILITAČNÍ STŘEDISKA
Balneo hotelu Thermal Karlovy Vary ▷
Salon Prestige, Karlovy Vary • Golden Body, Plzeň
• Avalon Wellness, Plzeň • Fitness Galerie, Plzeň
• Medissimo, Bratislava • Partyzán, Brezno, Nízké Tatry
• Wellness, Plzeň • Wellness Center King's Rozvadov

REFERENCE – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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http://www.proceram.cz/reference‑proceram/
ADMINISTRATIVNÍ A POLYFUNKČNÍ
BUDOVY
◁ Aviatica, Praha
Jihlavské terasy, Jihlava • Vědeckotechnický park,
Plzeň • Komerční banka Stodůlky, Praha • City Green
Court, Praha • Westend Square, Bratislava • Vodafone,
Praha • BLOX - Evropská, Praha • Qubix Administrativní
budova, Praha • Kongresové centrum, Praha • Ústavní soud Brno • AB Rosum • OAC Millennium - Crystal
• West Gate Park • Sazka Praha

SÍDLA FIREM
Genetika, Plzeň ▷
Servind centrum, Praha • Pilsen Tools, Plzeň • Toyota Eder, Karlovy Vary • Ústav jaderného výzkumu Řež,
Praha • Gian Luca, Praha • UNICRE Unipetrol Centre
of Research and Education, Litvínov • Westgate Park,
Praha • Sazka, Praha • Zodiac Aerospace, Plzeň

NEMOCNICE
◁ Krajská nemocnice, Karlovy Vary
Krajská nemocnice, Cheb • Nemocnice IKEM (nový pavilon), Praha

DPS
Domov pro osoby zdravotně postižené
- Murgašova (Santini), Praha ▷
DPS pro nemocné s Alzheimrovou chorobou (Santini),
Praha • DPS Háje, Praha
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Historie ProCeram, a. s. – reference
ŠKOLY, ŠKOLKY
◁ ZŠ Dobřichovice
MŠ Muška Petrovice, Praha • Letecká škola Ruzyně,
Praha • ZŠ Roztoky • Zemědělská universita Suchdol,
Praha • Univerzita Kladno • Miniškolka Zahořánek, Zahořany u Berouna

OBCHODNÍ CENTRA
Breda & Weinstein společenské centrum, Opava ▷
OC Centrum, Plzeň • M-Market, Zvolen • Breda & Weinstein, Opava • M-Market • OC Globus, Jihlava • Kaufland, Plzeň

PRODEJNÍ PROSTORY, BUTIKY
◁ La Martina, Praha
MOSER pasáž Černá růže, Praha • Boutique Železná
ulice, Praha • Mercedes, Hradec Králové • Exclusive
Interiors, Plzeň • Invelt BMW, Praha • Le Patio, Praha
• Hodinářství Corial, Olomouc • Prodejní galerie Moser,
Praha • Butiky řetězce La Martina

OBCHODNÍ A ZÁBAVNÍ CENTRA
Nové Divadlo, Plzeň ▷
CAO Lidové sady, Liberec • Divadlo Žďár nad Sázavou
• Lidové sady, Liberec • Sv. Linhart,Karlovy Vary
• Kings Casino • Merkur Ice Arena • OC Centrum, Plzeň
• Breda & Weinstein Opava • M-Market • OC Globus,
Jihlava • Kaufland, Plzeň
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http://www.proceram.cz/reference‑proceram/
RESTAURACE
◁ Restaurace Šupina, Tábor
Restaurace Avion 58, Plzeň • Restaurace Wild Rose, Plzeň • Restaurace 12°, Plzeň • Restaurace Ve Vilách, Plzeň • Restaurace Mezopotámie, Plzeň • Zámecké vinařství, Třebívlice • Asian noodle bar WOK in BOX, Praha
• Sv. Linhart, Karlovy Vary • Pizzerie Riegrovka, Plzeň

RESTAURACE
Restaurace Hergertova Cihelna, Praha ▷
Melantrichova kavárna, Praha • Kavárna Štefánikova,
Praha • Le Patio, Praha • Bar Tuzarova, Praha • Restaurant Anděl, Praha • Coctail bar Bartolomějská ulice,
Praha • Pizzeria Coloseum, Praha, Vinařství Johann
W, Třebívlice • Gastrobar Monarch, Praha • Pivovarský
dům „U tří růží“, Praha • Restaurace Hergetova cihelna Praha • Restaurace Šupina, Třeboň • Restaurace
U Tlustých, Lednice

DOPRAVNÍ STAVBY
METRO
◁ Prodloužení trasy metra A Dejvická
Motol, Bořislavka, Veleslavín, Petřiny
Letiště Václava Havla, Praha, Rekonstrukce sociálního
zázemí

GOLFOVÉ A SPORTOVNÍ REZORTY
Beroun Golf Resort, Beroun ▷
Golf Park Plzeň, Dýšina • Golf Club Beroun
• Golf club Kořenec

REFERENCE – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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Historie ProCeram, a. s. – reference

DEVELOPERSKÉ PROJEKTY
◁ Prague towers, Central Group
Central Group • Finep • Daramis • YIT • PENTA • Subterra
• MK Development • Star Group • Casu invest • Develop
Invest • Konhefr • ED Group • EBM • Odien real estate
• KT Development • AFI Europe • NG real estate • Metrostav Development

Harfa Park V, Finep ▷

◁ Marina Island, Daramis

AALTO Cibulka, YIT ▷

REFERENCE – KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY
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http://www.proceram.cz/reference‑proceram/

◁ Rezidence Garden Towers, Central Group

Prosek Park X, Finep ▷

◁ Jižní výhledy, Central Group

Nové Chabry, Star Group ▷

POZICE NA PRAŽSKÉM DEVELOPERSKÉM TRHU
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Hlavní partneři ProCeramu pro developerské projekty
Vzhledem k tomu, že má ProCeram na trhu jen 10letou historii, tak si i za tak krátkou dobu vybudoval síť obchodních partnerů a jak je ze statistiky patrné, pracujeme s nimi dlouhodobě. Snažíme se vést spolupráci tak, aby byla
oboustranně výhodná. Minimalizujeme chybovost a co nejvíce optimalizujeme zisk developera. Nabízíme služby a
servis v rámci klientských změn a snažíme se, aby byl spokojen nejen developer, ale i jeho zákazník, který si daný
byt/dům koupí.

STATISTIKA
Statistika vychází z oficiálních výsledků zveřejněných Českým statistickým úřadem s podrobným rozčleněním na jednotlivé typy kolaudovaných bytů.

Přehled dokončených bytů v Praze
(v období 1/2012–12/2020)
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PRODEJNY PROCERAM V ČESKÉ REPUBLICE

VZORKOVNY PROCERAM
Všechny naše vzorkovny vznikly s jediným cílem – uspokojit i toho nejnáročnějšího klienta nejen z pohledu požadavků na design. Proto je prezentace na našich vzorkovnách podpořena moderní technikou: interaktivní TV přímo
na vzorkovnách či v jednacích místnostech. Umožňují tak rychlou a odbornou komunikaci mezi našimi prodejci
a klientem. Základní koncepcí vzorkovny je přehlednost s jednoduchou orientací: uličky, které nejsou zastavěny
stojany, selekce sortimentu s důrazem na preferované položky. „Šíře sortimentu“ není přímo úměrná obratu.“

VZORKOVNA PLZEŇ
Vzorkovna se nachází na dostupném místě 10 minut autem od centra Plzně v areálu o celkové rozloze 30.000 m2,
který je ve vlastnictví firmy. Jeho součástí je velké parkoviště a centrální sklad. Klienti najdou na více než 1.500 m2
plochy téměř 90 výstavních kojí, které prezentují průřez evropskými trendy obkladových materiálů řady prestižních
značek. Celá vzorkovna je koncepčně rozdělena do třech pater podle cenové úrovně.
Najdete zde i zóny s prezentací zaměřenou na jednotlivé komodity: vodovodní armatury, koupelnový nábytek a sanitární keramiku.

http://www.proceram.cz/proceram-plzen/

Vzorkovna ProCeram Plzeň, Jateční 32

Vzorkovna ProCeram Plzeň

Vzorkovna ProCeram Plzeň

Vzorkovna ProCeram Plzeň

PRODEJNY PROCERAM V ČESKÉ REPUBLICE
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VZORKOVNA PRAHA STODŮLKY
V lednu 2016 se ProCeram Praha přesunul do nové vlastní budovy do Stodůlek při sjezdu z dálnice z Plzně směrem
k Nemocnici Motol. Tato nová lokalita nabízí ideální dostupnost a větší nabídku parkovacích míst.
Na ploše 9 000 m² najdete v 5 patrech expozice nejprestižnějších značek a jejich ucelený sortiment. V jednotlivých
vzorkovnách vám představíme v dokonalé souhře interiérový nábytek, kuchyně a koupelny, doplněné o prezentaci
světel, dekorací, látek, apod. Na podlahách jednotlivých interiérů uvidíte reálné použití dlažeb, plovoucích podlah,
vinylů a dalších moderních povrchů. Na jaře se můžete těšit na venkovní střešní expozici exteriérového nábytku,
zábradlí pro terasy, zimní zahrady a pergoly. Aby byla naše nabídka opravdu komplexní, jsme připraveni vám poskytnou ucelený servis v oblasti služeb. Ve spolupráci s architekty, stavebními firmami a dalšími poskytovateli služeb pro
vás zařídíme vše, co je potřeba pro zdárnou realizaci vašich projektů. V rámci NLC nabízejí své služby architekti v oblasti interiérového designu a zahradních úprav, realizační firmy jednotlivých technologií (topení, elektroinstalace,
inteligentní systémy apod.), úklidové firmy a další.

http://www.proceram.cz/vzorkovna-proceram-praha/

Vzorkovna ProCeram Praha, Šafránkova 1

Vzorkovna ProCeram Praha

Vzorkovna ProCeram Praha

Vzorkovna ProCeram Praha

PRODEJNY PROCERAM V ČESKÉ REPUBLICE
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VZORKOVNA PRAHA UHŘÍNĚVES – OUTLET
Tato vzorkovna prošla v roce 2013 velkou rekonstrukcí a je zaměřená na materiály střední a nízké cenové úrovně nebo na
výprodeje našich dodavatelů. Tomu odpovídá i její koncepce – jednoduchá, rozdělená do přehledných zón věnovaných
výprodeji jednotlivých komodit.
Rozloha vzorkovny je necelých 300 m2, najdete zde 20 výstavních kójí a má své parkoviště.
Uhříněvský OUTLET se specializuje na výprodej velmi kvalitního a nadstandardního sortimentu za bezkonkurenčně
nízké ceny srovnatelné s cenami levných českých či polských produktů. V nabídce najdete především produkty 1. jakosti z produkce prestižních evropských dodavatelů (velkoformátové dlaždice italské produkce, sanitární keramiku
renomovaných evropských výrobců atd.).

http://www.proceram.cz/prodejna-outlet-uhrineves/

Vzorkovna ProCeram OUTLET v Uhříněvsi
Úroveň prezentace materiálů na našich vzorkovnách odráží kvalitu poskytovaného servisu a služeb klientům.
Jsme si vědomi existence celé řady dalších vzorkoven. Pro nás je však nejdůležitější individuální a profesionální přístup ke každému klientovi a zázemí kvalitní vzorkovny.

SKLADY
Distribuci pro vlastní prodejní místa ProCeramu, ale i pro velkoobchodní síť A-Keramika, zajišťujeme z centrálního skladu v Plzni. Zcela nové skladové haly vybavené moderní technikou nabízí více jak 6.000 úložných míst na
4.500 m2 (krytá skladovací plocha), což zvyšuje flexibilitu našich dodávek.
Samozřejmě, že i další vzorkovny ProCeram disponují vlastními sklady potřebnými k běžnému provozu.

Centrální sklad Plzeň

Centrální sklad Plzeň - nová hala

VÝROBNÍ DIVIZE PROCERAM
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VÝROBNÍ ZÁVOD TECHNOART

Výrobní hala TechnoArt, Všeruby u Plzně
TechnoArt nám umožňuje dotahovat detaily, nabízet atypická řešení a mnoho dalších prvků, které nemá konkurence. Umožňuje nám realizovat projekty na vyšší úrovni a vkládat do nich prvky, které nás chrání před
konkurencí.
Výrobní závod TechnoArt (www.technoart.cz) nedaleko Plzně se soustředí na následné zpracování keramických obkladů a dlažeb. Moderní technické vybavení umožňuje pracovat s keramickými materiály obdobně jako s přírodním
kamenem.
Především u plně probarveného střepu je možné vytvářet hrany na dlaždici (např. pro barové desky, parapety nebo
schodišťové stupně) až do síly 7 cm. Slinuté dlažby se dnes vyrábí ve formátech, které si ještě před pár lety nikdo nedovedl ani představit. Největší námi nabízený formát je 3x1,5 m. Díky tomu jsme schopni dodávat prakticky všechny
schodišťové stupně z jednoho kusu, ale i šestimetrová kuchyňská linka má jen jednu spáru. Přírodní kámen se v takto
velkých formátech prakticky nezpracovává, protože tyto desky by byly extrémně těžké a především v místech výřezů
(pro dřez nebo sporákovou desku) by vlastní vahou praskly.
Nabídka z TechnoArtu je velmi široká a umožňuje originální řešení kuchyňských a koupelnových desek, parapetů,
schodišť, stolů, dekorů atd. Jsme tedy schopni řešit téměř všechny detaily vaší stavby.
Možností výrobních linek TechnoArtu využívá k rozšíření své nabídky i největší český výrobce keramických obkladů
a dlaždic prezentovaných pod značkou RAKO.

Letiště Václava Havla

La Martina – prodejna značkového
oblečení

Kuchyňské desky

Schodiště

Speciální tvarovky
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VZORKOVNA BRNO
ProCeram považuje město Brno za strategické pro svůj další rozvoj. Od konce 2014 jsme pronajali část nově vystavěného areálu, kde jsme začátkem října 2015 otevřeli vzorkovnu na ploše 1 100 m² ve stejné koncepci, sortimentu,
technického a designového řešení jako jsou strategické vzorkovny ProCeram v Praze či Plzni. Součástí prodejny je
i sklad, který není určený pro ucelený sortiment, ale jako logistické centrum pro Moravu. Jsou zde krátkodobě vyloženy zakázky z velkých LKW a následně je budeme distribuovat k jednotlivým zákazníkům. Vzorkovna je vybudována
jako dvoupatrová s tím, že první patro je určeno více pro komerční projekty, druhé patro je navrženo pro nadstandardní materiály.
Všechny naše vzorkovny pravidelně aktualizujeme. Ročně dochází k obměně zhruba 25 % celkového počtu výstavních kójí. I tato nová vzorkovna bude prezentovat novinky pro další rok. Část výstavní plochy je věnována luxusním
velkým formátům v maximálním rozměru 3,2x1,6 m.

http://www.proceram.cz/cs/vzorkovna-koupelny-proceram-brno

Vzorkovna ProCeram Brno, Heršpická 1013/11d

Vzorkovna ProCeram Brno

Vzorkovna ProCeram Brno

PRODEJNY PROCERAM NA SLOVENSKU

17

VZORKOVNA BRATISLAVA
Společnost ProCeram realizuje v rámci České republiky projekt „Vybudování sítě profesionálních prodejen obkladů,
dlažeb a sanitární techniky v ČR“. Na Slovensku jsme zvolili jinou cestu.
Díky akvizici W.A.W. navazujeme na tradici, která začala již v roce 1990, kdy importér a velkoobchodní lídr na slovenském trhu sdružil prodejny pod značkou A-Keramika Group. Prodejna v Bratislavě měla jméno JOPA.
Koncem roku 2018 jsme slavnostně otevřeli naši novou pobočku v Bratislavě, kdy je ProCeram s.r.o. součástí konceptu New Living Center. Vzorkovna činí více než 1.800 m², celá budova více než 5.500 m². ProCeram zde má velice
zajímavý showroom, včetně samostatného showroomu značky Devon&Devon a zóny TechnoArt.

http://www.proceram.cz/cs/vzorkovna-koupelny-proceram-bratislava/

Všechny naše vzorkovny pravidelně aktualizujeme. Ročně dochází k obměně zhruba 25 % celkového počtu výstavních kójí tak, abychom dali prostor vybraným novinkám na další rok.
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ProCeram PRAHA
Šafránkova 1238/1
150 00 Praha 5

ProCeram PLZEŇ

ProCeram BRNO

ProCeram UHŘÍNĚVES

Jateční 32
301 00 Plzeň

Heršpická 1013/11d
639 00 Brno - Štýřice

Přátelství 1088
104 00 Praha 10 - Uhříněves

ProCeram KARLOVY VARY

ProCeram BRATISLAVA

TechnoArt VŠERUBY

Stará Kysibelská 667/101
360 09 Karlovy Vary

www.proceram.cz

Rožňavská 5303/4
821 04 Bratislava

www.technoart.cz

Všeruby 364
330 16 Všeruby

www.proceram.sk

