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TIŠTĚNÁ

VÝSTAVA
VŠEHO,
CO SE
TÝKÁ LESA



V Á Ž E N Í  Č T E N Á Ř I ,
v rukou právě držíte speciální přílohu časopisu Lesnická práce. Vytvořili 

jsme pro Vás – naše čtenáře a obchodní partnery tištěnou alternativu 

výstavy pro prezentaci lesnických subjektů a jejich produktů a služeb.

Více než rok nebylo až na krátké výjimky možné se účastnit prezentačních 

akcí, veletrhů a workshopů, které naše lesnictví posouvají kupředu. Tato 

vkládaná příloha má za cíl alespoň z části nahradit tradiční možnosti 

výstav či prezentačních akcí.

I když si uvědomujeme, že výstavy a zejména terénní předváděcí akce 

tištěnou alternativou plně nenahradíme, přesto se domníváme, že v této 

složité době může být tematická příloha rozumnou příležitostí na straně 

výrobců, prodejců či službových firem a podniků.

Proto věříme, že „Tištěná výstava všeho, co se týká lesa“ udělá radost 

všem lesníkům, myslivcům a přátelům lesa, kteří tak na jednom místě 

získají mnoho zajímavých informací, tipů a inspirace k budoucím 

nákupům a investicím.

Děkujeme všem obchodním partnerům za zajímavou prezentaci a našim 

čtenářům přejeme příjemnou „návštěvu“ výstavy.

Lucie Ichová

ichova@lesprace.cz

604 211 172
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VELETRŽNÍ STÁNEK RIDEX S.R.O.
Odkládaného prestižního mezinárodního veletrhu Silva Regina jsme se ani

v letošním roce nedočkali, proto jsme se vám jako pravidelný vystavovatel

rozhodli představit svůj „veletržní stánek“ alespoň touto formou.   

Společnost Ridex je spolehlivým dodavatelem 

lesnického zboží a materiálů na ochranu lesa, 

produktů pro zahradu, okrasnou a městskou 

zeleň, arboristiku a vinařství již 28 let. Činnost 

naší společnosti se v průběhu let úzce profilo-

vala a nyní je primárním zaměřením ochrana 

lesa i městské a okrasné zeleně. 

Do našeho širokého sortimentu se v průbě-

hu let řadily nejen vlastní produkty, ale také 

exkluzivní obchodní zastoupení známých 

světových výrobců. Mezi nosné produkty již 

od počátku patří bariérové lapače a stojany 

s příslušenstvím a před dvěma lety k tomuto 

sortimentu přidal Ridex řadu vlastních kva-

litních feromonových odparníků TYPOSAN, 

CHALCOSAN, CEMSAN a LINOSAN.

Individuální ochrany na listnáče vlastní vý-

roby SUPERTUBUS doplnil Ridex sortimen-

tem anglického výrobce TUBEX, který patří 

ke světovým jedničkám na trhu. Ke klasic-

kým modřínovým kůlům k tubusům přibyly 

akátové kůly, které díky svým vlastnostem 

umožňují vícenásobné použití a díky men-

ším rozměrům značně usnadňují manipulaci 

a práci při instalaci.

K ochraně proti poškození lesních dřevin 

nabízí Ridex všechny dostupné přípravky na 

ochranu rostlin. Mezi známé přípravky z portfo-

lia Ridex patří osvědčený repelent proti zimní-

mu okusu zvěří VERSUS EXTRA, nově, od roku 

2020, tento sortiment doplnil vysoce účinný re-

pelent proti letnímu a zimnímu okusu STOP Z

s jednoduchou aplikací postřikem a v nepo-

slední řadě přípravek WÖBRA na dlouhodobou 

ochranu kmene proti ohryzu a loupání i před 

škodami způsobenými bobrem.

Pro dlouhodobou ochranu kmenů před teplot-

ními vlivy zejména pro okrasnou a městskou 

zeleň nabízí Ridex přípravek ARBO-FLEX, kte-

rý v sortimentu doplňují CHRÁNIČKY KMENE 

PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ. 

Jako další novinku na trhu představil Ridex 

v loňském roce vodní kapsle pro dlouhodobé 

zásobení lesních dřevin vodou. Jsou to zcela 

odbouratelné celulózové kapsle, které se jed-

noduše aplikují při výsadbě a zajistí optimální 

zásobení vodou po dobu sedmi až deseti let.

Mezi stálice v sortimentu Ridex patří kvalitní 

německé značkovací spreje DISTEIN a pro-

dukty značek, jako jsou např. Haglöf Mantax, 

Mora -Coretax, Fiskars, Spencer, Oregon apod.

S nabídkou produktů se Ridex nezaměřu-

je pouze na tuzemský trh, mnoho obchod-

ních partnerů se nachází po celé Evropě. 

Dodáváme lesnickým společnostem zejmé-

na v sousedních zemích, dále pak v Litvě, 

Estonsku, Švédsku, Rumunsku, Slovinsku, Itálii, 

Řecku a Portugalsku. Naší snahou je naslou-

chat všem požadavkům partnerů a společně 

nacházet efektivní, ekonomická a jednoduchá 

řešení daných situací a problémů. Umíme 

vám nabídnout to nejlepší řešení, a to díky 

kvalitnímu poradenskému servisu našich 

odborných pracovníků, plnému nasazení 

celého týmu společnosti a spolupráci s více 

Kolektiv Ridex
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než 70 tuzemskými i zahraničními výrobci a dodavatelskými společnostmi.

Uvedená šíře obchodních partnerů zavazuje Ridex k neustálému zlepšová-

ní kvality služeb, urychlení dodávek do požadovaných lokalit a udržování 

dostupnosti zboží a materiálů na vlastním skladě. Z tohoto důvodu Ridex 

uskutečnil již první kroky k vybudování nových prostor pro skladování, výrobu 

i administrativní zázemí. Úspěšně dokončil projekt nové haly, vybral vhodnou 

lokalitu na její umístění a pracuje na brzkém zahájení stavby celého objektu. 

Ridex, to je Rychlé dodání, Inovace, Dobře zásobený sklad, Efektivnost 

a fleXibilita. Děkujeme všem obchodním partnerům za projevenou 

důvěru a spolupráci.  

Aplikace Vodní kapsle

Nátěr Arbo-Flex a Chránička kmene proti mechanickému poškození

Showroom Ridex

Vizualizace nové provozní haly RIDEX

Ridex s.r.o.

ridex@ridex.cz

www.ridex.cz

 Výsadba 2019 s TUBEXEM 
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