O NÁS

KONTAKT
Naše produkty jsou k dspozici prostřednictvím sítě
autorizovaných prodejců po celé

V současné době máme po celé Čes-

České Republice.

ké Republice tisíce spokojených zákazníků, kteří na adresu naší firmy směřují
stále více pozitivních komentářů. Spolupracujeme s řadou uznávaných českých i zahraničních firem, kteří naše výrobky
vřele doporučují všem svým klientům.

Vítejte
ve světě
Bagio
dobré nápady pro lepší bydlení...

Jsme jedinou firmou na světě zabývající se výrobou a prodejem plastového Euro držáku.
Náš produkt je instalován na plastová okna bez vrtacího zařízení a jakéhokoliv možného
násilného poškození záruky. Naše firma jediným držitelem patentu tohoto druhu.
Zaměřujeme se na plastová okna a zateplené fasády, kde vznikl problém s umístěním okenních sušáků, okenních truhlíků, státních vlajek, anténních přijímačů a dalších doplňků, které

Naši odborníci denně pracují na výrobě nových produktů a zdokonalování

nelze umístit v malém bytovém prostoru nebo jejichž umístění v místnosti by mohlo zapříčinit

technologických postupů, abychom mohli našim klientům stále nabízet jen to

tvorbu plísní, nadměrné zvlhčování vzduchu, nedostatek kyslíku apod.

nejlepší a dosáhli jsme tak jejich maximální spokojenosti, která je pro nás tou
největší odměnou za odvedenou práci.

ČESKÝ
VÝROBEK

garanc

Váš prodejce:

e

záruky

5

roků

100%
RECYKLACE
ODPADU

A co Vy?

OFFICE FOR HARMONIZATION
Již máte také objednáno?
Udělejte velký krok ke zdraví
IN THE INTERNAL MARKET
a spokojenosti Vaší rodiny.

OFFICE FOR HARMONIZATION
IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)

(TRADE MARKS AND DESIGNS)

FOTO Z VÝROBY:
PROVOZOVNA:
Výrobní HALA budova H
Průmyslový areál Předboj
250 72 Kojetice
email: info@bagio.cz
tel.: +420 315 694 321

NAŠE PATENTY A CERTIFIKÁTY:

www.bagio.cz
Osvědčení o zápisu
užitného vzoru

Osvědčení o zápisu
ochranné známky

Patentová listina

Certifikát výrobku

Protokol o výsledku certifikace
výrobku

Udělil
Úřad průmyslového vlastnictví Česká
Republika

Udělil
Úřad průmyslového vlastnictví
Česká Republika

Udělil
Úřad průmyslového vlastnictví
Česká Republika

Udělil Technický a zkušební
ústav stavební Praha, s. p.

Udělil Technický a zkušební
ústav stavební
Praha, s. p.

Na našem webu naleznete kompletní informace o našem sortimentu.

PŘEDSTAVENÍ SORTIMENTU

1

sušák Classic

BAGIO VZOROVÝ DŮM

2

sušák Profi

12

Alternativní řešení Vašeho zábradlí - hrazda

Lodžiový stropní sušák

13

Je ve vodorovné poloze pro

Ve vodorovné poloze, aby nepře-

sušení prádla vzduchem, tím

kážel ve výhledu z okna. Sklopný

Sušák na Vaše balkónové

Stropní sušák pro zasklení OPTIMA

se ušetří energie nutná k sušení

pouze směrem dolů pod parape-

zábradlí. Hrazda ve tvaru

a další zasklení balkónů, zimních

prádla v elektrických sušičkách.

tovou část zde je „uskladněný.“

písmene „T“ ve svislé poloze pro

zahrad atd.

Samozřejmostí je vyztužení

A připraven k okamžitému použití

lodžie bez stavebních příček.

hliníkem pro stabilizaci stálosti

20

tvaru a pevnosti.

12
5
3

sušák Deluxe

4

sušák Premio

Je obousměrně otočný k horizon-

Každá další zima bude u Vás

tální rovině. Když se nesuší, tak se

doma již bez rýmy. Sušák PREMIO

perfektně uskladní a to sklopením

je na trhu skutečně jediný.

pod parapet. Směrem nahoru

Pro rychlé sušení prádla stačí

pouze v úhlu 30°.

jednoduché tažení. Chcete mít

14

1

9

20

Prototyp plastového Euro držáku

wifi přijímače.

satelitního přijímače.

státní zkušebnou.

Více informací:

W

kde není použito kovových prvků

2

– nezrezneme.

20

držák satelitu

Prototyp plastového Euro držáku

Ve stádiu vývoje ve spolupráci ze

a řešení proti prověšení šňůr zajistí

Standardně s pozinkovanými

10

sušák PREMIO!

6

Funkční design sušáku prádla

háčky nebo sušák bez háčků,

právě pro Vás je tu speciální Euro

držák WI-FI

zastřešení bazénu

sušení prádla na všech lodžiích.

6

prádla a originální vzhled? Pak

15

našemu zákazníkovi komfort při

13

pocit většího bezpečí při sušení

5

Balkonový (lodžiový) sušič

7

14

16

zahradní venkovní sušák na prádlo

11

+420 315 694 321

mříž

17

Ve stádiu vývoje ve spolupráci ze

Je určen do zahrad rodinných

státní zkušebnou.

domů. Slouží k dokonalému

3
Více informací:

W

W

WWW.BAGIO.CZ

+420 315 694 321

7 8

džák truhlíku a solárního panelu

20

bezúdržbový. dokonalá stabilní

8

Zásah do zateplení fasády za

okna zabraňující překlopení

pomocí vrtacího zařízení a kotvící

květinového truhlíku a jeho

techniky dle individuálních

následného pádu z okna na zem

požadavků zákazníka. Platí pro

při větrném počasí. Velice

sušáky Classic, Profi a Deluxe.

18

18

schodišťové zábradlí

15
17

Schodišťové zábradlí – novinka!

Ve stádiu vývoje ve spolupráci ze

Bezúdržbové zábradlí vhodné

státní zkušebnou.

domů, firem, neziskových

16

Více informací:

organizací i do škol.

prvek plastového okna, kterým

W

Ve stádiu vývoje ve spolupráci ze

uděláte radost zajisté nejen

státní zkušebnou.

každé hospodyni.

sušák na balkonové zábradlí

venkovní plot

19

do obytných domů, rodinných

bezpečný a esteticky nezávadný

9 10

11

Ve stádiu vývoje ve spolupráci ze

našich sušáků na balkónová

státní zkušebnou.

Bagio Compatible

na trhu České Republiky

Neztrácejte čas a využijte naší mimořádnou nabídku

renční firmou na Vaše vyrobená plastová okna. Naše

který je v současné době otevřený a je připraven

určenou speciálně pro výrobce plastových oken z ČR

firma je absolutní špičkou ve svém oboru. Jako první

na expanzi našich prvotřídních výrobků. Spolupraco-

i ze zahraničí. Nabízíme Vám výraznou slevu po dobu

na světě prolomila Vaše záruční podmínky. Naše vý-

vat s firmou BAGIO se vyplatí, kontaktujte nás ještě

WWW.BAGIO.CZ

deseti let. To vše za pouhé umístění naší ochranné

robky by měly být součástí každého plastového okna

dnes a oživte své podnikání.

+420 315 694 321

známky na rám Vašeho plastového okna, která za-

a stavebního průmyslu. Tímto Vám nabízíme kvalitní

Na základě našich zkušeností tedy potvrzujeme že nejkvalitnější plastové profily jsou

brání v budoucnu montáži jakýchkoliv doplňků konku-

obchodní spolupráci při obsazování evropského trhu,

Salamander a Veka.

Profi a Deluxe.
Více informací:

W

Na našem trhu jsou zastoupeny například společnostmi:

„NEJKVALITNĚJŠÍ PLASTOVÝ PROFIL“

zábradlí. Platí pro sušáky Classic,

WWW.BAGIO.CZ

+420 315 694 321

Vyhlášení vítěze soutěže

stříška

Nabízíme možnost montáže

WWW.BAGIO.CZ

+420 315 694 321

i nemožné bez jediného sváru.

19

Je nedílnou součástí plastového

W

konstrukce - dokážeme

4

sušák bez eurodržáku

Více informací:

prádla. Kompletně rozebiratelný,

WWW.BAGIO.CZ

+420 315 694 321

20

vyvětrání ložního kompletu
(peřiny, polštáře atd..) i běžného

Více informací:

WWW.BAGIO.CZ

1

Více než 6-ti leté zavádění Euro držáku na trh v ČR nás dovedlo k testování jednotlivých plastových profilů. Naše testy svou náročností předčí veškeré dosavadní
oficiální kontrolní orgány kvality.

1

