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Nový ParkerStore společnosti Chvalis je v Českých Budějovicích  
 
Praha, 13. září 2013 – Společnost Chvalis, partner a distributor produktů značky Parker Hannifin, otevřela 10. 
září v Českých Budějovicích novou prodejnu ParkerStore. Jedná se o v pořadí již 5. prodejnu ParkerStore 
společnosti Chvalis a otevřena byla v historicky nejkratším čase. 
 
V budějovickém ParkerStore, s celkovou rozlohou 113 m2 je pro zákazníky v tuto chvíli připraveno skladem více než 1300 
položek a další se nepřetržitě doplňují. Součástí objektu je prodejní část, hadicová dílna a sklad, sklad olejů a 
odpadového hospodářství, kancelář s jednací místností a zázemí.  
 
Sortiment tvoří především hydraulické a pneumatické prvky. Namátkou například rychlospojky, FRL’s jednotky na úpravu 
stlačeného vzduchu, hadičky, hydraulické ventily, základní řada zubových čerpadel, spojky, hadicové koncovky a 
podobně. Další zboží si mohou zákazníci objednat na místě z prodejního katalogu. Servisní dílna nabízí výrobu 
hydraulických hadic Parker na počkání, ohýbání hydraulických trubek na míru, odborné poradenství a slouží také jako 
servisní pracoviště pro opravy a zkoušení hydraulických prvků. Na místě je také koutek s občerstvením, kde si zákazníci 
mohou vypít kávu a prolistovat katalogy s novinkami. 
 
“Projekt ParkerStore není o pultovém prodeji, jeho největší úkolem je rozšířit služby a servis v místní lokalitě. Alfou a 
omegou našeho pátého Parker Store v ČR je zbožíznalství, tedy odborná kvalifikace personálu,” říká pan Chvalina, 
jednatel a ředitel společnosti Chvalis. 
 
„České Budějovice jsou klíčovým městem s obrovským potenciálem a rozvíjejícími se odvětvími jakou jsou 
zemědělství, dřevařský průmysl a lesnictví a jsem rád, že tu dnes naši zákazníci mají tak silnou základnu,“ dodal 
Jan Neubert, obchodní ředitel Parker Hannifin Czech Republic. 
 
Nový ParkerStore je už dvacátou první specializovanou prodejnou s produkty Parker Hannifin na našem a 
slovenském území. Po celém světě je v tuto chvíli více než 2000 prodejen ParkerStore, provozovaných distributory 
společnosti Parker Hannifin. 

Adresa nového ParkerStore v Českých Budějovicích:              
Pražská třída 62, 370 04  České Budějovice; GPS: 48°59'31.376"N, 14°28'35.763"E 
Otevírací doba: 6:30 – 16:30 

 
### 

O společnosti Parker Hannifin Czech Republic s.r.o. 

Díky ročnímu obratu přes 13 miliard USD je společnost Parker Hannifin mezinárodním lídrem v oblasti technologií a systémů pro řízení pohybu, který 
poskytuje specializovaná řešení pro širokou řadu komerčních, mobilních, průmyslových a leteckých oborů. Společnost zaměstnává přes 58 000 
zaměstnanců ve 49 zemích po celém světě. Firma je technologicky členěna do několika skupin: hydraulika, automatizace, filtrace, šroubení, těsnění, 
chlazení a klimatizace, letectví a kosmonautika a přístrojová technika. Firma Parker již 57 let každoročně navyšuje počet dividend, které vyplácí svým 
akcionářům. To společnost řadí mezi top 5 společností, jež vykazují nejdelší růst dividend podle S&P 500 indexu. Pro více informací navštivte 
internetové stránky společnosti http://www.parker.com, nebo stránky http://www.phstock.com. 

.Do České republiky Parker vstoupil v roce 1991 jako do první země bývalého východního bloku. Nejprve byla zřízena kancelář pro podporu prodeje a vytvoření prodejní 
sítě, v roce 1993 Parker Hannifin započal i výrobní spolupráci s českými firmami. První výrobní závod uvedla společnost do provozu v roce 1994 se sedmi pracovníky v 
Sadské u Nymburka. Od roku 1999 zde pracuje 400 zaměstnanců v novém závodě. Podobně započala v roce 1996 i výroba v Chomutově s dnešními téměř 750 
pracovníky. Do České republiky Parker vstoupil v roce 1991 jako do první země bývalého východního bloku. Nejprve byla zřízena kancelář pro podporu prodeje a 
vytvoření prodejní sítě, v roce 1993 Parker Hannifin započal i výrobní spolupráci s českými firmami. První výrobní závod uvedla společnost do provozu v roce 1994 se 
sedmi pracovníky v Sadské u Nymburka. Od roku 1999 zde pracuje 400 zaměstnanců v novém závodě. Podobně započala v roce 1996 i výroba v Chomutově s dnešními 
téměř 750 pracovníky.  

Obchodní pobočka firmy má sídlo v Praze. Prodej v České republice a Slovenské republice je rozdělen do dvou skupin: Velcí zákazníci jsou obsluhováni přímo obchodní 
pobočkou v Praze, obsluha menších zákazníků a servisní služby jsou zajištěny prostřednictvím sítě distributorů (certifikovaní distributoři provozují prodejny s názvem 
ParkerStore). 

mailto:hadra@aetna.cz
http://www.phstock.com/


Kompletní profil společnosti, včetně informací o nabízených produktech a službách najdete na webové stránce www.parker.cz, pro investory jsou další 
informace k dispozici na www.phstock.com. 
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