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EUROFIRHANY  - PIERRE CARDIN 
 
Jelikož se na českém a slovenském trhu začaly objevovat stojany s materiály a logem PIERRE CARDIN PARIS polské firmy EUROFIRHANY, 
dovolte mi, abych k tomu podal jako zástupce firmy UNLAND vysvětlení, aby nedocházelo k mystifikacím a nedorozuměním. 
Společnost UNLAND je výhradním držitelem autorských práv a loga PIERRE CARDIN v oblasti záclon, závěsů a dekoračních látek pro celý 
svět. Jistě víte, že UNLAND pod tímto logem prodává kolekci svých materiálů na českém a slovenském trhu. Firma UNLAND však taktéž 
prodává svá autorská práva a logo jiným firmám, mezi jinými i polské firmě EUROFIRHANY, která pod tímto logem prodává své materiály 
na polském území. Jelikož má tato firma konexe i v ČR a SR (franšízové prodejny) může se stát, že se do budoucna s touto kolekcí setkáte. 
Ač s tím jako zástupce firmy UNLAND v ČR a SR nesouhlasím, je to rozhodnutí vedení firmy UNLAND a je pro mě zavazující. 
 
 
PLISSE do půlkulatých oken. 
 
Ti z vás, kteří prodávají plissee, se již nejednou setkali s požadavkem klienta na montáž do půlkulatých či obloukových oken. Jistě jste o 
tom mnohokrát přemýšleli, avšak plissee s vodící lištou jaksi do oblouku nevyrobíte �. Nabízím na obrázku dole elegantní řešení, alias     
„ vlk se nažral , ale koza zůstala celá“, kdy není okno zakryté celé, avšak plissee splňuje svůj účel. Není to samozřejmě na 100%, ale 
myslím, že mnoho klientů, kteří si až pozdě uvědomili, že oblouková okna není úplná výhra, vám budou za toto řešení vděčni. 
PS: neobjevuji „Ameriku“, ale v nedávné době jsem se s tímto požadavkem vícekrát potkal, proto o tom píši a možná někomu pomohu ☺ 
 

 



DOSSIGN! spol. s.r.o. 
 
Při našich návštěvách u vás jste jistě zaregistrovali, že mimo kolekce a produktů UNLAND, budujeme i naší kolekci materiálů DOSSIGN!. 
Jelikož se stále rozvíjíme a snažíme se být kompetentním a seriozním dodavatelem, rozhodli jsme se založit i stejnojmennou firmu, která 
bude tuto značku na českém a slovenském trhu zastupovat. Od příště se tedy může stát, že v případě, že u nás objednáte zboží, přijde 
vám faktura s logem a fakturačními údaji firmy DOSSIGN!. Pro vás však zůstává vše při starém a nic se na našich službách a práci pro vás 
nemění, jen vás poprosíme o zvýšenou pozornost při uvádění správného čísla bankovního účtu uvedeného na fakturách při platbách 
těchto faktur, aby nedošlo k nesrovnalostem a omylům. 
Moc vám děkuji za pochopení ☺ 
 
 
POŽADAVEK NA STŘIHY PŘI OBJEDNÁVCE KUPONU 
 
Jistě jste zaregistrovali, že občas, když objednáte větší množství materiálu ve střihu, požadujeme po vás střihy. Tato žádost je zcela 
prozaická a proto mi dovolte abych vám ji vysvětlil. Jelikož jsou skoro všichni významnější výrobci v Německu tedy i UNLAND členy tzv. 
Deutsche Textil Industrie Geselschaft, což je podstatě něco jako cech textilních výrobců, mají i svá pravidla a doporučení, kterými se řídí. 
Jedním z nich je i to, že na roli materiálu, což je většinou cca 30 bm, mohou být dle těchto pravidel až 3 kazy.  
Proto, pakliže objednáte třeba 24 bm, požadujeme po vás střihy jednoduše proto, abychom vám usnadnili život a dodali vám materiál, ve 
kterém již nebudou případné kazy. Samozřejmě se velmi často stává, že materiál dostanete v kuse bez kazu, ale lépe být připraven, než 
pak řešit možný problém. V žádném případě nepoptáváme střihy , abychom se zbavili nějakých zbytků, jednak zbytky nemáme, jednak 
bychom byli sami proti sobě, protože zbytek = většinou jiná šarže. Je to celé o pomoci a servisu na kterém si zakládáme. 
 
 
DOVOLENÁ A PRÁZDNINY 2015 
 
Blíží se doba prázdnin a zasloužených dovolených a tak nám dovolte, abychom vám všem popřáli krásnou dovolenou, plnou nových 
zážitků, zasloužený odpočinek, trochu toho sluníčka a hlavně ať budete kdekoliv, ŠŤASTNÝ NÁVRAT do pracovního procesu ☺. 
 
Po dobu dovolených, ať naší či vaší, jsme vám stále plně k dispozici. Mateřská firma v Německu funguje po celou dobu celozávodních 
dovolených, takže nemusíte mít obavy o nedostatek práce, tedy materiálu☺.  
 
Posledních 14 dnů v červenci a prvních 14 v srpnu má však výroba pravidelnou odstávku z důvodu údržby, může se tedy stát, že se v této 
době ( jelikož se nevyrábí materiály) bude déle než je obvyklé, čekat na výrobu materiálu, který v této době nebude dostupný skladem. 
Poprosím vás tedy, že v případě, že budete v této době chvátat na zakázku, o ověření dostupnosti skladu. 
 
Děkuji vám za pochopení. 
 
My se přes prázdniny s našim newsletterem na krátkou chvíli odmlčíme a budeme se na vás těšit opět v září s novým číslem. 
 
Mějte se krásně ☺ 
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