
MAKRO Cash & Carry
Makro v České republice a Metro na Slovensku jsou jedni 
z největších velkoobchodů s potravinářským zbožím.

V nabíce jejich sortimentu evidují více jak 45.000 výrobků.

V České republice provozuje obchodní řetězec Makro 

společnost MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., kterou vlastní 

nizozemská společnost METRO Cash & Carry International 

Holding B.V. V Česku je provozováno třináct samoobslužných 

velkoobchodních center určených pro registrované podnikatele 

a velkoodběratele. 

Monitorování teplotních podmínek 
při přepravě potravinářského zboží

Testo Reference
Makro Cash & Carry s.r.o.
Metro Cash & Carry s.r.o.

Prodejny mají celkovou plochu přibližně 15.000 m², z toho 

prodejní plocha činí 9.700 m². Prodává se tu potravinářské  

i nepotravinářské spotřební zboží.



Testo Reference MAKRO Cash & Carry

Certifikát výjimečnosti
Již od roku 2010 je společnost MAKRO držitelem 
certifikátu IFS, mezinárodní normy pro systémy řízení  
kvality. Od prestižní instituce TÜV SÜD Czech převzalo 
MAKRO Cash & Carry ČR Certifikát výjimečnosti  
za rok 2014 v návaznosti na českou kampaň  
Listopad – Měsíc kvality. 

Jedná se o propůjčení Certifikátu výjimečnosti na základě 
úspěšného absolvování vícenásobného prověřování služeb, 
procesů nebo výrobků. Oceněná firma tedy musí být 
držitelem více certifikačních dokumentů, které garantují,  
že usiluje o neustálé zlepšování své výroby či přístupu  

k zákazníkům, zaměstnancům nebo životnímu prostředí. 

Více informací

Další informace na téma měřicích přístrojů pro kontrolu zboží při přepravě, ve skladech a v prodejnách, jakož i všechny  

odpovědi na Vaše dotazy týkající se aplikací v supermarketech získáte u našich odborníků na telefonním čísle: +420 222 266 700, 

na e-mailu: info@testo.cz, nebo na našich internetových stránkách www.testo.cz

Testo, s.r.o.
Jinonická 80
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Řešení

S ohledem na tuto skutečnost jsme před 3 lety kontaktovali 

obě společnosti s nabídkou monitorování zboží při přepravě  

systémem testo Saveris. 

Po několika dalších jednáních se situace vyjasňovala  

a v letošním roce již došlo k podpisu smlouvy na dodávku 

monitorovacího systému pro vozový park v České republice  

pro společnost Makro Cash & Carry s.r.o. a vozový park na 

Slovensku pro společnost Metro Cash & Carry s.r.o.

Na 13 poboček společnosti v České republice a 6 poboček 

na Slovensku jsou umístěny testo Saveris Extendery 

a do vozů na podvozku Mercedes Benz jsou instalovány 

radiové sondy Saveris T1. Pro každou zemi je instalována 

jedna Saveris Báze, které budou vzájemně propojené  

a budou sloužit při monitorování teplot při přepravě zboží. 

Detaily projektu:           Makro Cash & Carry s.r.o.          Metro Cash & Carry s.r.o.

Přístroje:         32.700.- EUR         17.460.- EUR

Kalibrace:            2.600.- EUR             1.310.- EUR

Instalace:            2.900.- EUR             2.700.- EUR

Instalované komponenty:  

Saveris Báze     1 ks     1 ks

Saveris Prof.      1 ks 

Saveris Extender   14 ks     9 ks

Saveris T1              133 ks                67 ks


