ČEMAT – co ukrývá tato značka?
Nejen v okolí Bohumína, ale i v rámci
celé České republiky, a dokonce i za hranicemi se můžeme setkat s firemním označením ČEMAT, které v sobě skrývá odbornost a profesionalitu ve svých oborech. Pojďme se společně zajímat o to, co se za značkou, respektive firmou ČEMAT ukrývá.
Společnost ČEMAT, s.r.o. založil 5. dubna 1994 pan Ing. Kamil Černý (vyučil se v oboru
CNC obráběcích center, poté vystudoval VŠ – fakultu strojní a elektro, posléze studoval
v USA v Jacksonville obchod, podnikání, marketing a účastnil se v praxi několika odborných stáží ve firmách v USA,
Kanadě aj.), který využil svých
letitých zkušeností z oboru
manipulační techniky a dal tak
možnost vzniknout dnes prosperující společnosti.
Roku 1997 byla založena
a záhy následujícího roku
zahájila činnost společnost
ČEMAT trading, spol. s r.o.,
Setkání zaměstnanců
která vznikla vyčleněním
obchodních aktivit společnosti ČEMAT, s.r.o. Prvními nabízenými produkty byly
vzdušnicové pneumatiky a superelastická kola pro vysokozdvižné vozíky, přídavná
zařízení a katalyzátory s veškerým servisem u zákazníků k tomu příslušejícím.

ČEMAT trading, spol. s r.o.
Čs. armády 184
735 51 Bohumín
tel.: 596 013 541
mobil: 603 445 300
e-mail: cemat@cemat.cz
www.cemat.cz

Svou centrálu mají obě společnosti na stejném
místě, a to v Bohumíně – v severovýchodní části ČR,
kousek od Ostravy v blízkém sousedství dálnice.
(D1 – Brno–Ostrava–Katowice). Společnosti pro
lepší operativnost mají také dvě plně funkční pobočky, a to v Praze 10 v Uhříněvsi a v Úvalech u Prahy.
Od roku 2001 působí ČEMAT i na Slovensku
v Martině, kde má své sídlo a areál o velikosti cca
6 000 m2 se zastavěnými plochami cca 3 000 m2.
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V současnosti se společnost ČEMAT trading, spol.
s r.o. zabývá prodejem příslušenství k manipulační technice a stavebním strojům, což
jsou např. vzdušnicové pneumatiky, superelastická kola,
plnění pneumatik polyuretanovou hmotou a dále prodává přídavná zařízení jako zvedací stoly, nosné vidlice, pryMontážní vůz
žové pásy, katalyzátory, trakční baterie, disková kola, kola a kladky, sedačky atd. včetně zajištění doprovodných
servisních služeb.
K aktivitám ČEMAT, s.r.o. patří správa a pronájem nebytových prostor, správa
a komplexní nabídka v oblasti logistických služeb a s tím spojené nabídky outsourcingu pro své zákazníky. Od roku 2013 začal vyrůstat na okraji Bohumína
v těsné blízkosti centrály ČEMATu a hranic s Polskem, s přímým napojením

Centrála firmy v Bohumíně
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duktovými manažery obchodního oddělení. Díky vlastnímu servisnímu zázemí tak ČEMAT
může nabídnout montáže a údržbu po celém území České republiky, a to v souladu
s efektivní logistikou, když jsou výjezdy servisních pracovníků zajišťovány jak z centrály
v Bohumíně, tak z obou poboček v Praze.

na Evropskou dálniční síť, výrobní a skladový
areál s administrativním zázemím. Dnes již
dokončený areál o celkové ploše přes 40 000 m2
nabízí zájemcům o pronájem až 5 000 m2 vnitřních skladových ploch a až 11 000 m2 venkovní
skladové plochy strategicky umístěných v blízkosti dálnice a hranic dvou států; k dispozici je
dále také až 400 m2 administrativní plochy
s kompletním moderním zázemím. Vedle rozsáhlého areálu v Bohumíně může společnost ČEMAT
trading nabídnout také k pronájmu skladové
a administrativní prostory v Praze-Uhříněvsi.
S cílem zvýšit kvalitu vzdělanosti vlastních
zaměstnanců, ale rovněž odborné veřejnosti,
vzniklo v roce 2011 z iniciativy ČEMATu specializované školicí středisko v Bohumíně-Skřečoni.

Součástí služeb zákazníkům je také možnost pronájmu lisů superelastických kol
a půjčovna přídavných zařízení. Těchto služeb lze využít jak krátkodobě k pokrytí
aktuálních potřeb, tak i dlouhodobě s využitím kompletního servisu. Tato služba je
u zákazníků velmi oblíbená z důvodu možnosti využít přídavné zařízení jen na období
skutečné potřeby manipulace, což umožní zákazníkovi dlouhodobě plánovat a šetřit
náklady na manipulační techniku bez starosti o její provozuschopnost.

Výměna pneumatik u zákazníka

Pro zajištění co nejlepší kvality prodejních
a servisních služeb probíhá v tomto firemním školicím středisku komplexní nabídka kurzů a školení
zaměřena na produkty, pro které je ČEMAT výhradním prodejcem v České republice.

Za dobu svého více než dvacetiletého působení na trhu se společnost ČEMAT
trading, spol. s r.o. vyprofilovala na jednoho z největších distributorů příslušenství pro
manipulační a stavební techniku v České a Slovenské republice, dlouhodobě a stabilně zastupuje řadu světových značek pro český a slovenský trh v tomto oboru a také
nabízí řadu doplňkových služeb.
Pod firmou ČEMAT se tedy ukrývají dvě úspěšné společnosti s odlišnými předměty
podnikání, které spolu úzce spolupracují a zaujímají tak významné postavení na trhu
manipulační techniky a pronájmu nemovitostí skladovacích a administrativních prostor, nabídky v oblasti logistických služeb a komplexního outsourcingu.

K získání výhradního zastoupení je potřeba splnění náročných předpokladů, na jejichž základě lze
poté odběratelům poskytovat vysokou úroveň technické a prodejní podpory a včasnou informovanost
o aktivitách společnosti. Jen tak je možné poskytnout komplexní služby při dodávkách výrobků prodejního sortimentu a každý produkt má tak možnost
doplnění o služby odborného poradenství, montáže,
záručního i pozáručního servisu a jiných služeb.

Mobilní lis pneumatik

To vše je nabízeno partnerům a zákazníkům proškolenými obchodními zástupci a fundovanými pro-
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