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KLÍČNICTVÍ MARLOCK S

Dobrý den, milí zákazníci. 
Jelikož nastala velice nouzová situace v ČR, museli jsme přistoupit na zkrácení pracovní doby na našich 
provozovnách. Nyní fungují všechny naše provozovny
 

- HM Tesco Havířov: PO až NE 09:00
 

- HM Tesco Karviná: PO až NE 09:00
 

- Provozovna Kosmonautů 1a, Havířov: 
      
 

- Provozovna Dlouhá Tř.27, Havířov:
      
 
Také bychom Vám rádi poděkovali, že dodržujete všechna nařízení spojená s
(roušky, odstupy atd). Tímto nařízením se navzájem chráníme 
 
Předem Vám chci poděkovat za Vaší případnou 
prodáváme bezp.zámky, kování, atd.  
Také jsme se rozhodli, že i nadále budeme vyjíždět k
k opravám a montážím zámkových systémů.
  
Doufám, že společnými silami a zdravým rozumem vše překonáme
 
 
S přátelským pozdravem a přáním pevného zdraví
  Marek Fusek – Hlavní technik

 

 

 

 

 

Bartovice 

 

 telefon:  +420 733 712 806 
 

email: info@klicnictvi-marlock.cz 
www.klicnictvi-marlock.cz 

KLÍČNICTVÍ MARLOCK SPOL. S.R.O.

v ČR, museli jsme přistoupit na zkrácení pracovní doby na našich 
. Nyní fungují všechny naše provozovny v omezeném režimu a to takto: 

HM Tesco Havířov: PO až NE 09:00-18:00 polední pauza 12:00

PO až NE 09:00-18:00 polední pauza 12:00

vna Kosmonautů 1a, Havířov:  PO až PÁ 08:00-
    SO 08:00-12:00

Provozovna Dlouhá Tř.27, Havířov:  PO až PÁ 08:00-
    SO 08:00-12:00

Také bychom Vám rádi poděkovali, že dodržujete všechna nařízení spojená s nákazou 
ky, odstupy atd). Tímto nařízením se navzájem chráníme – my Vás a Vy zase n

Předem Vám chci poděkovat za Vaší případnou návštěvu jedné z našich prodejen, kde pro 

Také jsme se rozhodli, že i nadále budeme vyjíždět k nouzovým případům otevírání dveří a aut a také 
kových systémů. 

, že společnými silami a zdravým rozumem vše překonáme. 

pozdravem a přáním pevného zdraví 
technik 

POL. S.R.O. 

, museli jsme přistoupit na zkrácení pracovní doby na našich 

18:00 polední pauza 12:00-13:00 

18:00 polední pauza 12:00-13:00 

-18-00 
12:00 

-17-00 
12:00 

nákazou COVID 19. 
Vás a Vy zase nás  

prodejen, kde pro Vás vyrábíme klíče a 

případům otevírání dveří a aut a také 


