
Na začátku naší práce jsme prodávali tělovou kosmetiku a ruč-

ní nástroje pro manikúru a pedikúru do drogerií, parfumerií 

a lékáren.

Ašak postupně jsme se stále více zaměřovali na oblast, která se 

začala rychle rozvíjet - pedikérské a manikérské služby.

Dnes naše firma nabízí takřka kompletní dodávky pro vybave-

ní pedikérských salonů a a přístrojové technologie pro salony 

manikérské, přičemž dodávky nástrojů a kosmetiky do luxus-

ních parfumerií a lékáren nezanedbáváme. 

Do pedikérských a manikérských salonů dodáváme snad to 

nejlepší, co nabízí evropští a čeští výrobci. 

Ve výčtu naší nabídky naleznete přístroje a nástroje pro pedi-

kúru a manikúru, pedikérský a kosmetický nábytek, sterilizátory, 

ultrazvukové čističe, profesionální kosmetiku na nohy a chodi-

dla, pomůcky nehtové a prstové protetiky, UV lampy, světelné 

lupy a lampy, čistící a dezinfekční prostředky atd. 

Ze zahraničních partnerů jmenujme alespoň významné ně-

mecké firmy Ruck,Peclavus, Promed, Melag, Erkodent, BS-

Spangen, Becker-Manicure, Emag, Straub, Beline apod. 

Na kosmetikých veletrzích v České a Slovenské republice pra-

videlně vystavujeme a v odborných blocích prezentujeme po-

krokové technologie z oblasti pedikúry a manikúry. Mnohokrát 

jsme obdrželi za naše výrobky odměnění „nejlepší výrobek vý-

stavy“. Zvláště si považujeme čestného uznání „Modrá plane-

ta“na Interbeauty v Bratislavě v roce 2009.

V České republice spolupořádáme odborné kurzy a školení, 

spolupracujeme s významnými školícími centry, odbornými 

lékaři a dalšími odborníky z oboru podiatrie. 

Rádi bychom podobnou spolupráci rozšířili i na Slovensku.

Naše nástroje a přístroje dodáváme i odborným učilištím, po-

dologické přístroje Nova 2 pracují na specializovaných praco-

vištích několika významných českých nemocnicích jako přístroj 

na malé chirurgické operace.

Naše kompletní prezentace a internetový obchod je k dispo-

zici na www.coneta.cz a www.coneta.eu. Obchodní dispečink 

průběžně vyřizuje objednávky, dotazy, konzultace, reklamace 

a odborný servis přístrojů. Zajišťujeme i broušení a drobné 

opravy ručních manikérských a pedikérských nástrojů. 

Velký důraz klademe na zajištění odborného servisu na podo-

logické a manikérské přístroje a sterilizátory. Servisní středisko 

je vybaveno potřebnými náhradními díly, personál je školen 

v Německu. Úplná obchodní dokumentace, přesné záruční 

listy, návody na obsluhu a údržbu garantují solidnost, korekt-

nost a odpovědnost firmy vůči klientům ve smyslu platného 

Obchodního zákoníku jak v České, tak i Slovenské republice.

Klientům, kteří u nás zakoupili podologické a manikérské 

přístroje, jakož i sterilizátory, půjčujeme v případě záruční i po-

záruční opravy nebo servisu zdarma náhradní servisní přístroj, 

po celou dobu opravy.

Již několik let zcela bez problémů vyvážíme zboží na Sloven-

sko, zakázky realizujeme ihned po úhradě proformofaktury 

se slevou 2 % za platbu předem. Hodnota dodávky v EUR se 

přepočítává dle skutečného devizového kurzu Českosloven-

ské obchodní banky, v den vystavení faktury. Výhodou je, že 

klient neplatí zahraniční bankovní poplatky, neboť máme účet 

v ČSOB Bratislava.

Ve spolupráci s renomovanými leasingovými společnostmi 

zajistíme pro klienty v obou našich zemích leasingovou nebo 

úvěrovou smlouvu.

Členstvím v klubu „Coneta-partner“ získává klient nejen člen-

skou kartu, ale i trvalou slevu na veškeré naše zboží i servisní 

služby.

Česká podiatrická společnost ocenila v roce 2009 naše půso-

bení v oboru udělením certifikátu „Vynikající prodejce v oblasti 

péče o nohu“.

Závěrem chci popřát Všem našim partnerům - stávajícím i bu-

doucím pevné zdraví a úspěch v podnikání.

Ing. Petr Němec, jednatel

Česká firma Coneta s.r.o. Otrokovice oslavila v dubnu 20 let obchodní činnosti 

na českém a slovenském trhu. Dovoluji si krátce představit naši firmu čtenářům 

a příznivcům časopisu Actuelle.

se představuje

Coneta s.r.o., tř. T. Bati, areál Toma, a.s., bud. 45a, 765 02 Otrokovice,
tel.: +420 577 663 668, fax. +420 577 663 691, gsm: +420 603 889 416

e-mail: coneta@coneta.cz, www.coneta.cz, www.coneta.eu

Jsme tady pro Vás 
– korektně, spolehlivě, odpovědně.

Navštivte náš velkoobchodní 
e-shop www.coneta.cz,

www.coneta.eu

MelagMelag 75
horkovzdušný sterilizátor  

Přístroj oceněný čestným 
uznáním MODRÁ PLANETA

profesionální přístroj 
pro manikúru a nehtový design

Promed Promed 3020

profesionální přístroj s medicinálním atestem, 
vhodný pro pedikúru i manikúru
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