
VELKOOBCHOD
PRO ČR A SR

PRO AUTO-MOTOSERVISY, PNEUSERVISY, NÁKLADNÍ, AGRO, EM, LESNÍ A ZEMĚDĚLSKOU TECHNIKU...



Společnost BVB CZ je předním dodavatelem zboží pro auto-motoservisy, pneuservisy, agroservisy, nákladní servisy, EM, 
těžkou techniku, lesní a zemědělskou techniku atd. Na českém a slovenském trhu působíme více než 15 let.  

VELKOOBCHOD PRO ČR A SR

Jsme výhradním distributorem většiny nabízených značek. Specializujeme se na vysoce kvalitní zboží za příznivé ceny těch-
to značek: Perfect, Airman, Alligator, Wonder, Hofmann, Stornex, Truflex Pang, Beta, KABAT, Italmatic, EASY BALANCE, Ruff, 
Reinheimer, ATEQ, JDI, PMM, ANWATECH, KART a další.

VYSOKÁ KVALITA ZBOŽÍ

Našimi odběrateli jsou velké pneuservisní sítě v ČR a SR, agroservisy, soukromé firmy, auto-motoservisy, autodopravci, auto-
busoví dopravci a další. Všichni naši zákazníci jsou velice spokojeni s kvalitou výrobků, cenami, službami a rychlou dodávkou 
zboží. Pro naše zákazníky nabízíme spousty výhod, slevové kategorie a jiné benefity.

KOMU DODÁVÁME?

Opravné sady pro pneu, duše a chrániče do pneu, opravný materiál, chemie, montážní pasty, nářadí, nástroje, pneuměřiče, 
prořezávačky pneu, vzduchové nářadí, ventilové příslušenství, ventily pro pneu a duše, vyvažovací závaží, vzduchové hadice, 
rychlospojky,  TPMS, vybavení na opravy pneumatik, pneustroje a další.

SORTIMENT

KVALITA
NA PRVNÍM MÍSTĚ

VÍCE NEŽ

    1 000 000 ks
                PRODUKTŮ SKLADEM

BVB CZ
Areál ZD, Těšetice 34 
783 46 Těšetice
Czech Republic

SÍDLO SPOLEČNOSTI / SKLAD 600 m2

GSM: +420 777 145 974
GSM: +420 777 845 974
zázn./fax: +420 582 364 251
e-mail: info@bvbcz.cz

IČ: 72360844
DIČ: CZ7709274507



VÝHODY NÁKUPU
U BVB CZ

Po registraci v internetovém obchodě automaticky získáte 1. dealerskou slevovou kategorii + dopravu nad 2 000 Kč zdarma. 
Další dealerské kategorie s ještě vyššími slevami a výhodami získáte na základě měsíčního obratu. Při středních a velkých 
objednávkách (nad 20 000 Kč) nás prosím požádejte o individuální nabídku.

Vysoké sleVy PRO STÁLé ODBĚRATELE

DOPRAVA
     Do 48 HoDIN
  ČR a SR

Nečekejte na zboží dlouhé týdny. U nás ihned po vytvoření objednávky zboží expedujeme. Kvalitní a rychlá přeprava vlast-
ním vozovým parkem, DHL nebo PPL vám zásilku doručí do 48 hodin kamkoliv v České republice a Slovenské republice. Své 
zásilky můžete sledovat online dle registračního čísla. Doprava po ČR u objednávek nad 2 000 Kč je ZDARMA. Doprava po 
SR u objednávek nad 200 eur je ZDARMA. 

DOPRAVA PO ČESKU I SLOVENSKU Do 48 h, NAD 2 000 Kč zDarma

Ve skladech o rozloze 600 m2 máme pro vás připraveno veškeré zboží k okamžité expedici na vaši adresu. Nabízené zboží 
nepřekupujeme, ale dovážíme přímo od světových výrobců. Stav skladu je denně aktualizovaný. V tuto chvíli máme skladem 
více než 1 000 000 ks produktů.

VEšKERé ZBOŽÍ MÁME SKLADEM – IHNeD k expeDIcI

Přestože prodáváme vysoce kvalitní zboží, srazili jsme ceny na minimum tak, aby bylo dostupné všem odběratelům. Naku-
pujte naše vysoce kvalitní produkty za ceny běžných.

VýHoDNé ceNy

Nakupujte kdykoliv 24 hodin denně v přehledném internetovém obchodě www.bvbcz.cz. Sledujte novinky ze světa pneu-
servisního vybavení, akční zboží za atraktivní ceny a další výhodné akce pro zákazníky.

MODERNÍ INTERNETOVÝ OBCHOD



MODERNÍ
INTERNETOVÝ 
OBCHOD

VýHoDNé

ceNy
 24 HoDIN DeNNĚ

JSME TU PRO VÁS

akce
DÁrky



Pro zjednodušení nákupu duší jsme vytvořili nový  vyhledávací modul, kde stačí zadat základní parametry hledané duše či vložky. 
Po zadání parametrů automat okamžitě vypíše požadované produkty.  Zákazník nemusí složitě prohledávat veškeré typy.

VYHLEDÁVAČ DUšÍ

Každý týden jsou prezentovány nové nabídky akčního zboží a novinek z oblasti pneuservisního vybavení, nářadí a nástrojů  
ve formě bannerů na titulní stránce a v podstránkách internetového obchodu.   

BANNEROVé UPOUTÁVKY NA TOP PRODUKTY

Pravidelně publikujeme v odborných časopisech zaměřených na auto-motoservisy, pneuservisy, agroservisy a EM servisy. 
Představujeme novinky, zajímavosti píšeme rady a tipy. Články uveřejňujeme i na www.bvbcz.cz. 

TISKOVé ZPRÁVY / ČLÁNKY UVEŘEJNĚNé V ODBORNÝCH ČASOPISECH

Veškeré zboží je přehledně roztříděno do hlavních kategorií a podkategorií.  V detailu produktu naleznete podrobný popis 
funkcí a parametrů produktu a soubory ke stažení (manuály, návody). Nákup je velice snadný a rychlý. Po přidání vybraného 
zboží  do košíku je objednávka vytvořena během několika kroků. Nakupovat mohou registrovaní i neregistrovaní uživatelé. 
Zboží objednané z internetového obchodu doručíme do 48 hodin od vytvoření objednávky. 

KOMFORTNÍ OVLÁDÁNÍ

U více než 1 000 000 ks produktů je denně sledován a aktualizován stav skladu. Informace o skladové dostupnosti je uvede-
na v kategoriích i v detailu produktu. Téměř veškeré zboží máme fyzicky naskladněno v prostorách o rozměru 600 m2 v ČR.

DENNÍ AKTUALIZACE SKLADŮ

SNADNÉ
A BEZPEČNÉ
NAKUPOVÁNÍ

Zákazníkům BVB CZ zasíláme informační newslettery s novinkami, akčními produkty a speciálními nabídkami.

E-MAILOVé NEWSLETTERY

Získali jsme prestižní certifikáty Spolehlivá firma zaručující bezpečný nákup na internetu.

CERTIFIKÁTY



AIRMAN – SADA NA OPRAVU PNEUMATIK

BETA NÁŘADÍ

CHEMIE TRUFLEXPANG

ČISTICÍ PASTA NA RUCE

DUšE A CHRÁNIČE KABAT

GRANULÁT DRESTER PRO MYČKY KOL

HASICÍ PŘÍSTROJE

KOLOVé šROUBY,  MATICE

LIQUI-MOLY PRO SERVIS A PNEU

MASTEK MLETÝ

MĚŘIČE DEZéNU

MONTÁŽNÍ PASTY, VOSKY, GELY

MONTÁŽNÍ STOLKY

NÁŘADÍ – NÁSTROJE

OPRAVNé SADY PRO PNEU A DUšE

OPRAVNÝ MATERIÁL OSTATNÍ VÝROBCI

OPRAVNÝ MATERIÁL TRUFLEXPANG

PNEUMATICKé ZVEDÁKY

GUMOVé PODLOŽKY

PNEUMĚŘIČE

PROŘEZÁVACÍ NOŽE

PROŘEZÁVAČKA PNEU

PYTLE NA PNEUMATIKY

RYCHLOSPOJKY

STARTOVACÍ SET PRO PNEUSERVIS

TLAKOVÁ DĚLA

VENTILOVé PŘÍSLUšENSTVÍ

VENTILY PRO PNEU A DUšE

VULKANIZÁTORY (TERMOPRESY) FAIP

VYVAŽOVACÍ PRÁšEK EASY BALANCE

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ NAKLEPÁVACÍ

VYVAŽOVACÍ ZÁVAŽÍ SAMOLEPICÍ

VZDUCHOVé HADICE

VZDUCHOVé NAVIJÁKY

ROZSÁHLÝ
SORTIMENT

osoBNÍ aUTomoBIly
oFFroaDy / sUV

moTorky / ČTyŘkolky 
sekaČky

NÁklaDNÍ aUTomoBIly 
aUToBUsy / karaVaNy

aGroTecHNIka
zemĚDĚlské sTroJe

em  sTroJe
TĚŽkÁ TecHNIka

15 LET
          NA TRHU

PŘES



SVĚTOVÉ
ZNAČKY
Dodáváme vysoce kvalitní produkty světových značek. Většina produktů má evropské certifikáty kvality, 
splňuje přísné normy a je určena pro oem použití. Tyto produkty používají v prvovýrobě značky, jako jsou 
VW, mercedes, Škoda, BmW, citroen, peugeot,  seat, Ford, opel a další.

Kompletní sortiment závaží pro osobní a nákladní automobily. Kvalitní, cenově dostupné 
závaží, prémiové závaží i špičkové závaží používané v závodech formule 1.
Světová jednička v dodávce závaží.

Americká firma specializující se na opravné materiály a chemii používané v pneuservisech
a  autoservisech. Opravné sady, záplaty, lepidla, chemie, opravné nýty – vše potřebné na opra-
vu pneumatik osobních, nákladních, agro, moto atd. Vysoká kvalita a stálost materiálů.

Profesionální ergonomické nářadí a pracovní oblečení ideální pro každodenní použití. Vysoká 
kvalita používaných materiálů, moderní design, rozsáhlý sortiment (přes 9 000 ks nářadí). 
Tradice sahá do počátku 20. století.

Světový leader ve výrobě duší. Sortiment pro všechny typy aut a strojů. Duše KABAT vynikají 
především vysokou spolehlivostí a trvanlivostí, odolností proti průrazu. Logo KABAT se stalo 
symbolem při výrobě duší.  
 

EASY BALANCE – švédský vyvažovací prášek. V Evropě se úspěšně používá více jak 17 let, prosa-
dil se i na náročném trhu Německa a Velké Británie. Splňuje přísné německé testy DEKRA.

Opravné sady defektu a prevence proti defektu. Většina současných automobilek používá 
Airman v prvovýrobě místo klasického rezervního kola. Německá kvalita a náročné testy. 

WONDER dodává kvalitní výrobky  do cca 60 % prvovýrob automobilového průmyslu po celém 
světě (VW, Mercedes, škoda, BMW a další).  Hlavním sortimentem jsou ventily, měřiče a příslu-
šenství.

Německý výrobce osobních a nákladních ventilů a montážních past. Určeno pro OEM. Vysoká 
odolnost ventilů proti působení ozónu a úniku vzduchu. Produkty Reinheimer splňují nejvyšší 
požadavky na kvalitu a bezpečnost, které jsou podloženy TÜV testy německé zkušebny.



HOFMANN
HIGH-TECH ZÁVAŽÍ

Výroba více než 1 miliardy kusů ročně řadí společnost WEGMANN automotive na první místo ve světě mezi výrobci vyvažo-
vacího závaží určeného pro osobní a nákladní auta, moto, autobusy a řadu průmyslových aplikací. WeGmaNN je dodavatelem 
všech významných značek v automobilovém průmyslu v americe, evropě a asii. 

Pro evropský trh WEGMANN automotive vyrábí pod jednou střechou ve Veitschoeheimu v Německu dvě samostatné produkto-
vé řady: HOFMANN POWER WEIGHT a Perfect EQUIPMENT.

Postavení společnosti na trhu je založeno na vysoké úrovni automatizace, nejnovější výrobní technologii, neustálém zlepšování 
(Kaizen), globální prodejní a marketingové síti a na hodnotě více než 100letých zkušeností ve vývoji a výrobě vyvažovacích 
závaží. 

V roce 2011 dosáhla společnost prestižního úspěchu, stala se výhradním dodavatelem závaží
pro formuli 1, a to díky rychlosti vývojové činnosti a nejlepšímu servisu.

NEJVĚTšÍ VÝROBCE VYVAŽOVACÍHO
ZÁVAŽÍ PRO OSOBNÍ I NÁKLADNÍ AUTA



Truflex/pang je americká firma specializující se na opravné materiály
Již od počátku týmy vysoce kvalifikovaných techniků dávají maximum do neustálého zlepšování a vývoje produktů, nových 
materiálů a vlastností. Veškeré výrobky jsou vyráběny dle normy ISO 9001. Přísné a pravidelné testy produktů Truflex/Pang svě-
tovými výrobci pneumatik zaručují nejvyšší kvalitu. Sortiment tvoří převážně opravné sady, záplaty, lepidla, chemie, opravné 
nýty – vše potřebné na opravu pneumatik osobních, nákladních, agro, EM a moto.

zástupce Truflex/pang odpovídá na otázku  „proč volit právě Truflex/pang?“ 
• Naše výrobky jsou testovány 5x více než nová pneumatika (DOT119).
• Naše výrobky vydrží mnohem déle, než je život pneumatiky.
• Naše výrobky splňují a překračují všechny mezinárodní normy.
• Naše výrobky jsou schváleny předními světovými výrobci pneumatik a světovými servisními sítěmi.
• Neustále vyvíjíme, zlepšujeme a inovujeme.

KVALITA A STÁLOST MATERIÁLŮ DALECE 
PŘEVYšUJE ŽIVOTNOST PNEUMATIKY

TRUFLEX/PANG
VOLBA
PROFESIONÁLŮ



BETA
PROFI NÁŘADÍ

SKVĚLÁ ERGONOMIE, KVALITNÍ MATERIÁLY
A DLOUHÁ ŽIVOTNOST, TO JSOU
PRODUKTY BETA

Vynikající a precizně navržený design nářadí jej předurčuje ke každoden-
nímu použití. Perfektně sedne do ruky. ergonomie je dotažena na absolut-
ní vrchol. To jsou hlavní důvody, proč je nářadí Beta tak oblíbené a žádané.
V současné době nabídka převyšuje 9 000 ks nářadí, mezi které patří napří-
klad vzduchové nářadí, momentové klíče, nářadí a nástroje, měřiče dezénu, 
pneuměřiče a další.  samozřejmostí je doživotní záruka na vadu mate-
riálu.

kromě nářadí se Beta specializuje na sortiment pracovní obuvi a oble-
čení té nejvyšší kvality. Stejně jako u nářadí je kladen veliký důraz na 
použité materiály, dlouhou životnost a perfektní ergonomii. Cílem je maxi-
mální pohodlí při práci. I po 12hodinové směně se pracovník bude cítit stále 
jako v bavlnce. Kromě perfektních vlastností zaujme obuv i oblečení svým 

designem. 

Tradice Beta sahá až do počátku 20. století, v roce 1923 byla založena fir-
ma na výrobu železa panem Alessandrem Ciceriem. Během téměř 80 let se 
Beta stala významným hráčem na poli profesionálního nářadí a pracovních 
oděvů v Evropě i ve světě.



V současné době jsou duše kaBaT v automobilech po celém světě. Kro-
mě duší firma KABAT vyrábí i jiné pryžové výrobky vysoké kvality pro růz-
ná průmyslová odvětví. Moderní laboratoře, vývojové týmy, kvalitní linky, 
přísné normy a obrovský zájem o duše KABAT jsou zárukou nejvyšší kvality. 
Duše KABAT vynikají především vysokou spolehlivostí, trvanlivostí a odol-
ností proti průrazu. Logo KABAT se v oboru výroby duší stalo symbolem. 

kaBaT vyrábí kompletní sortiment duší pro osobní a nákladní auta, 
motorky, duše pro zemědělské stroje, EM, duše průmyslové a cykloduše.  
Pokrývá 90 % všech existujících rozměrů pneumatik po celém světě.
 
Každým rokem KABAT přichází dle poptávky zákazníků a prvovýrobních 
závodů s novou rozšířenou nabídkou rozměrů a typů duší. Díky výhradní-
mu zastoupení duší KABAT pro ČR dodáváme 90 % všech rozměrů
do 48 hodin a speciální požadavky vyřizujeme do 10 dnů.

KABAT – BĚHEM TŘICETI LET
LEADEREM VE VÝROBĚ DUšÍ

SPOLEHLIVÉ
DUŠE KABAT

EASY BALANCE – švédský vyvažovací prášek. V evropě se úspěšně použí-
vá více jak 17 let, prosadil se i na náročném trhu Německa a Velké Británie. 
Na českém trhu EASY BALANCE používají významní autobusoví a kamiono-
ví dopravci. Ve srovnání s klasickým olověným závažím je EASY BALANCE 
znatelně přesnější a účinnější.

Kromě skvělých vyvažovacích vlastností je šetrný k životnímu prostředí, 
nezpůsobuje poškození nebo opotřebení pneumatik a ráfků, není 
potřeba žádné nákladné zařízení pro vyvažování. Vibrace volantu a rámu 
vozidla jsou sníženy, zvyšuje se tak řidičovo pohodlí. 
přísné německé testy Dekra zaručují stoprocentní funkčnost této tech-
nologie. I největší odpůrci pokroku mohou EASY BALANCE s klidným svě-
domím používat.

CESTA K RYCHLéMU A TRVALéMU 
VYVÁŽENÍ KOL BEZ NUTNOSTI DRAHÝCH 
VYVAŽOVACÍCH STROJŮ S úSPOROU
AŽ 20 % NA DEZéNU

VYVAŽOVACÍ 
PRÁŠEK
EASY BALANCE



soupravy na opravu defektu jsou přesně to, co řidiči hledají. Rychlost, 
bezpečnost a skladnost těchto systémů hravě převyšují použití klasické 
rezervy. V současné době je Airman náhradou rezervního kola u většiny 
automobilek, jako jsou Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Ford, Volkswagen, 
Opel, Peugeot, Citroen, Renault, Kia, Seat a další.

automobilky mají vysoké nároky na kvalitu a dlouhou životnost. Jelikož 
opravný systém nahrazuje rezervu, musí být 100% funkční a v žádné situaci 
nesmí zklamat. Airman tyto nároky hravě splnil a stal se tak nedílnou sou-
částí nových vozů. Německá konstrukce a prvotřídní TÜV certifikace ISO
TS 16949  kvalitu jen utvrzují.

Airman je dodáván v několika verzích pro malá i velká osobní auta, dodáv-
ky, motorky atd.
pro těžkou techniku, em stroje, sekačky a traktory je v nabídce Airman 
Sealant – přípravek sloužící k prevenci proti defektu. Je velice účinný. Stroje 
mohou být 100 % času v provozu bez defektu.

OPRAVNÉ SADY,
PREVENCE PROTI 
DEFEKTU
AIRMAN JE JEDNA Z NEJPOUŽÍVANĚJšÍCH 
OPRAVNÝCH SAD DEFEKTU, VĚTšINA 
AUTOMOBILEK JI ZAŘADILA
DO VÝBAVY NOVÝCH AUT



VĚšKERé VÝROBKY PODLéHAJÍ NÁROČNÝM 
TESTŮM A CERTIFIKACÍM

SPOLEHLIVÉ
PRODUKTY WONDER

Veškeré ventily a příslušenství jsou určeny pro OEM použití. Procházejí 
německými zkušebnami. Ventily Reinheimer jsou vyvinuty s vysokou odol-
ností proti ozónu, který způsobuje zpuchření a praskání gumy.  
Zvládají vysoké tlakové zatížení bez úniku vzduchu. 
Kromě ventilů se Reinheimer zaměřuje na výrobu montážních a čisticích past 
určených pro veškerá odvětví – auto-moto, agro, nákladní, EM atd.
Montážní gely a vosky Reinheimer znatelně zrychlují a ulehčují montáž pneu. 
Ocení je každý profesionální pneuservis.

VÝROBKY NĚMECKé SPOLEČNOSTI
REINHEIMER PATŘÍ KE šPIČCE VE SVéM OBORU

Společnost Wonder vyrobí ročně více než 50 milionů ventilů. Kromě ven-
tilů nabízí špičkové produkty, jako jsou gumová a plastová prodloužení, 
koncovky, měřáky a další. Kompletní sortiment pro auto-moto, dodávky, 
agro a EM.
kvalitní výrobky dodává do cca 60 % prvovýrob automobilového prů-
myslu po celém světě (VW, Mercedes, škoda, BMW a další).  
Pro výrobu využívá nejmodernější vyspělé technologie k dosažení maxi-
mální kvality. Výrobky jsou certifikovány normami Det Norske Veritas Nr. 
DNV 01146-96 osvědčující shodu se standardy UNI eN Iso 9001:2008. 
Wonder splňuje další přísné normy, jako jsou Iso Ts 16949 a UNI eN 
Iso 14001:2004. Vše pro použití v oem a eU.

PASTY A VENTILY
REINHEIMER



Kompatibilita s většinou aut na trhu (99 %)
Nahrazuje originální senzory z prvovýroby
Pro alu i ocelové disky
Patentované uchycení senzoru k ventilu
Velmi snadná instalace – zvládne ji každý
Nízká váha, dlouhá životnost

SUPER UNIVERZÁLNÍ
TPMS VENTILY

STAČÍ JEN JEDEN TYP SKLADEM, 
SENS.IT JE KOMPATIBILNÍ S VĚTšINOU AUT

Nepotřebujete žádná drahá školení
Nepotřebujete více senzorů, stačí pouze jeden

SNADNÁ INSTALACE, RYCHLé PROGRAMOVÁNÍ 
DIAGNOSTICKÝMI NÁSTROJI

ATEQ     TEXA      ALLIGATOR      SENS.IT      BARTEC      

AL-01 RS3
senzor 433Mhz pro ALU ventil

AL-02  
ALU-elox-S ventil pro senzor tlaku



KVALITNÍ MATERIÁLY, PŘESNOST A MODERNÍ 
ERGONOMIE JSOU DŮLEŽITé PRO SNADNé
A BEZPEČNé POUŽÍVÁNÍ 

NÁŘADÍ A NÁSTROJE

Nástroje a nářadí od BVBCZ jsou na nejvyšší úrovni zpracování, vyrobené 
z ušlechtilých materiálů s dlouhou životností. V sortimentu najdete všechny 
nástroje a nářadí potřebné pro snadnou montáž a demontáž pneu, proopravy 
pneu a další pneuservisní činnosti.



PNEUSTROJE

V e-shopu bvbcz.cz najde kompletní 
sortiment pro vybavení pneuservisů 
a autoservisů. Veškeré pneustroje máme  
skladem připravené k okamžité expedici
po celé ČR  a SK. 

Dodáváme pouze ověřené produkty
nejvyšší kvality od předních světových 
výrobců s dlouholetou tradicí. Můžete 
se spolehnout na dlouhou životnost 
a přesnou funkci. Sortiment neustále
rozšiřujeme o nové typy a značky.

Kvalitní prořezávačky
od německého výrobce RILLFIT
s neomezenou délkou provozu.

Certifikovaná tlaková děla
s vysokou účinností.

Přesné pneumatické zvedáky
pro nízké i vysoké hmotnosti.

VšECHNY NÁMI DODÁVANé PNEUSTROJE 
JSOU SCHVÁLENé PRO POUŽITÍ V EU.



Naučíte se snadno opravovat
i velice poškozené pneumatiky,
pracovat efektivně s časovou
a �nanční úsporou.

Používejte ověřené materiály 
s dlouhou životností a moderní
postupy oprav. Jedině tak můžete
dosáhnout 100% výsledků.

Přesné pneumatické zvedáky
pro nízké i vysoké hmotnosti.



PODPORA
PRODEJE     JSME VÁM

sTÁle NaBlÍzkU...



Aktivně se podílíme na prezentaci nových produktů v ČR. Pro naše odběratele máme připraveny prezentační materiály 
pro prodeje jak na internetu, tak i v prodejnách a výstavních prostorách – letáky, rollupy, bannery atd.

Tiskové zprávy v odborných časopisech, 
propagace nových produktů,
rady a tipy v oblasti pneuservisních služeb

Rollupy pro podporu prodeje
na akcích a v prodejnách.

    JSME VÁM
sTÁle NaBlÍzkU...



DĚKUJEME ZA VÁš ZÁJEM 
A TĚšÍME SE NA BRZKOU

SPOLUPRÁCI!

VOLEJTE:

PIšTE:

INFO@BVBCZ.CZ

777 145 974
777 845 974


