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Právě letos je tomu 100 let kdy 28.5.1904 založil pan Max Holz a bratři Gerlingové v německém 
Hamburgu zcela novou společnost Gerling, Holz & Co.. O čtyři roky později přenechali bratři 
Gerlingové svou část firmy rodině Holzů a ti ji od té doby až do dnes vlastní a vedou. A právě tato 
společnost si před 10 lety, 13.1.1994, založila svou dceřinnou firmu GHC Invest v České 
Republice.   

 
Od svého založení se společnost Gerling, Holz & Co. velmi rychle rozvíjela, až se z ní stal 
specialista na speciální plyny, chemikálie a technologie pro úpravu vody. Do současného koncernu 
Gerling Holz & Co, KG  patří společnosti: Gerling Holz Handelsgesellschaft GmbH, Frigotechnik 
Gmbh, Holezle & Chelius Gmbh, SBF Wasser und Umwelt Gmbh a GHC Invest, s.r.o.. Centrála 
koncernu se nachází v Hamburgu. Společnost aktivity rozvíjí nejen na německém trhu, ale své 
pobočky a obchodní partnery má po celém světě.  

 
Již jedno celé století je společnost Gerling, Holz & Co. výrobcem a dodavatelem neobyčejně 
širokého výběru speciálních plynů pro farmaceutický, chemický a strojírenský průmysl včetně 
plynného chloru. Je výrobcem a dodavatelem chemikálií pro úpravu bazénové, pitné a odpadní 
vody a již řadu desetiletí projektuje, navrhuje a dodává technologie pro úpravy těchto vod. Během 
dlouhé historie se podařilo současnému koncernu Gerling, Holz & Co. skloubit jednotlivé části 
technologie úpravy vody v jeden celek a nabídnout tak svým zákazníkům ucelené kompletní řešení 
úpravy bazénové, pitné a odpadní vody od počáteční studie, přes projekt až po kompletní dodávku 
na klíč, včetně následných bezpečných, plynulých a spolehlivých dodávek kvalitních chemikálií a 
příslušenství, které si firma po celém světě sama vyrábí.      

 
Zpočátku se společnost věnovala pouze výrobě a plnění tlakových nádob vodíkem, kyslíkem a 
amoniakem. Později přibylo mnoho dalších plynů jako např. chladírenské plyny, plynný chlor, 
aminy, butadieny, fosgen, butany, propany, uhlovodíky až po dnešní velmi speciální plyny, které 
slouží např. pro pohony raket a satelitů.  

 
Během vývoje společnosti a stálou snahou uspokojit potřeby svých zákazníků se koncern 
v padesátých letech minulého století rozhodl také rozšířit svou nabídku o chemikálie pro úpravu 
vody a postupem vývoje začal nabízet a dodávat i ucelené technologické celky právě na spotřebu 
těchto plynů a chemikálií, mimo jiné k úpravě pitné, bazénové a odpadní vody.  

 
V roce 1959 vydala firma odbornou a svého druhu jedinečnou publikaci Kniha-Plynů, ve které jsou 
popsány a shromážděny všechny známé vyskytující se plyny na zeměkouli. Od té doby byla již tato 
kniha pětkrát vydána, je stále doplňována a v současnosti obsahuje přes 600 hesel. V roce 1994 
dosáhl koncern certifikace dle ISO 9002 a v roce 2003 tento certifikát rozšířil na ISO 9001.   
  
Po ukončení studené války a změny režimu v zemích střední a východní Evropy se koncern 
Gerling, Holz & Co. rozhodl uplatnit a nabídnout své zkušenosti i v těchto zemích a v roce 1994 
založil v České republice společnost GHC Invest, s.r.o. jako svou první dceřinnou firmu od 
Německa na východ. 
 
Sídlo a ředitelství společnosti GHC Invest pro Českou republiku se nachází v Praze a dále má tři 
pobočky a jeden operativní sklad. První pobočka se nachází v areálu firmy Spolek pro Chemickou a 
Hutní Výrobu, a.s. v Ústí nad Labem, zde  probíhá plnění lahví a sudů plynným chlorem a jsou zde 
vybudované sklady prázdných a plných obalů s chlorem a s chemikáliemi.  
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Druhá pobočka je provozována ve Spolaně, a.s. Neratovice, kde je taktéž plněn chlor do tlakových 
nádob a jsou zde skladovány chemikálie a ostatní zboží. V obou pobočkách jsou také soustředěny 
veškeré výrobní a obchodní činnosti firmy a odtud se distribuuje zboží k jednotlivým zákazníkům. 
Třetí pobočkou, která se věnuje zákazníkům na Moravě je sklad a obchodní kancelář ve Velkém 
Meziříčí. Pro dostupnost k zákazníkům a zrychlení dodávek má GHC Invest navíc distribuční 
sklady v Brně a v Hustopečích u Brna.  
  
GHC Invest, s.r.o, čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a ze 
stoleté tradice mateřského koncernu. V roce 1996 převzala GHC Invest od firmy Spolchemie a.s. 
Ústí nad Labem veškeré aktivity spojené s plněním plynného chloru do malých obalů určených 
především pro vodárny a veřejné bazény a koupaliště. V roce 2003 se aktivity rozšířily i na 
spolupráci se společností Spolana Neratovice.  
 
Kromě chloru, kterým v drobném balení zásobuje většinu českého trhu, pracuje společnost GHC 
Invest i s dalšími speciálními plyny jako je např. fosgen, etylenoxid, propylenoxid, chlormetan, 
amoniak, chladící plyny,  atd.  
 
K dodávkám chloru zajišťuje GHC Invest, s.r.o. veškerý kompletní servis jako jsou revize či 
pronájem tlakových nádob, revize chlorovacích zařízení a chloroven, včetně kontrol a certifikace 
zařízení u odběratelů chloru, vybavování bezpečnostními přístroji a pomůckami pro práci s chlorem 
a chemikáliemi, prodejem, montáží a servisem chlorovacích dávkovacích zařízení, bezpečnostní 
školení pro práci a manipulaci s chlorem, dodávky náhradních dílů atd.. Součástí nabízených služeb 
je i projektování a vlastní výstavba chlorovacích provozů jak pro vodárny a bazény, tak i pro 
společnosti působící v oblasti průmyslu. Společnost GHC Invest je jedna z mála společností 
v České republice, které mají oprávnění montovat, zprovozňovat a certifikovat  zařízení pro 
dávkování a rozvod plynného chloru a může vydávat příslušné revizní protokoly a schválení 
k provozu.    
 
Pro zvýšení bezpečnosti byly firmou GHC Invest zavedeny na český trh v širším měřítku nové 
svařované tenkostěnné lahve s obsahem 65 a 60 kg zkapalněného plynného chloru, které jsou u 
odběratelů chloru velmi oblíbené, a na které jsou montovány nové, certifikované, v zemích EU 
předepsané a především bezpečnější ventily, jejichž výrobcem je mateřská společnost GHC SRN. 
Tyto nové lahve postupně nahrazují staré tlakové chlorové lahve o obsahu 45 kg chloru.  
  
GHC Invest se specializuje také na výrobu a distribuci chemikálií především pro úpravu pitné, 
bazénové a odpadní vody. Jedná se jak o standardní chemikálie pro desinfekci a úpravu pH tak také 
o speciálnější chemikálie pro vyvločkování jemných nečistot z vody a její zjiskření, prostředky proti 
vodním řasám nebo přípravky na odstranění železa z vody. Jako jediná společnost na českém trhu 
nabízí stabilizovaný chlornan sodný s prodlouženou dobou vysokého účinku a zvýšenou ochranou 
dávkovacích čerpadel. V současnosti je nabídka chemikálií rozšiřována o zcela novou řadu čistících 
přípravků a speciálních přípravků pro sauny, páru, vířivé vany a také pro čištění a desinfekci studní.   
 
GHC Invest výhradně zastupuje v České a Slovenské republice německou společnost Tintometer, 
která pod značkou Lovibond již přes 70 let vyvíjí a vyrábí přístroje pro analýzu kvality vody.  
 
Samozřejmostí je tým vyškolených a odborně způsobilých pracovníků v oblasti práce a manipulace 
s chemickými plyny, včetně kapalného chloru a chemikáliemi. Vlastní autopark s proškolenými 
řidiči a vybavenými nákladními auty pro převoz nebezpečných látek dle předpisů ADR.  
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Společnost GHC Invest stále přebírá znalosti a zkušenosti od svého mateřského koncernu a 
postupně rozšiřuje svou nabídku výrobků a služeb tak aby nabízela vždy jen odzkoušené a 
nejkvalitnější produkty. Současný vývoj společnosti GHC Invest v České republice vyústil 
v komplexní nabídku pro řešení úpravy pitné, bazénové, odpadní či průmyslové vody.  Společnost 
zajišťuje vypracování technologických studií, projekci a dodávky technologických celků pro úpravu 
vody ve vodárnách, ve veřejných a soukromých bazénech a pro průmyslové a odpadní vody. 
Zajišťuje poradenství, odborný  servis, dodávky vodních atrakcí, bazénového příslušenství, 
manuálních i automatických bazénových vysavačů atd.  
 
Kromě úpravy vlastní bazénové vody řeší GHC Invest i úpravu surové vody pro napouštění bazénů 
jako např. odstraňování železa nebo manganu ze studniční vody, např. v Duchcově, Kunovicích či 
Nýřanech, likvidace dusičnanů ve vodě nebo odstraňování organického znečištění z vody čerpané 
z potoků či řek.    
 
Součástí služeb je i výpočet předpokládaných provozních nákladů na úpravu vody, konzultace pro 
účelný výběr a použití (včetně vypočtení dávek a způsobu dávkování) vhodných chemikálií vždy 
individuálně podle specifických podmínek a potřeb zákazníka.   
 
Díky německé mateřské společnosti a velmi přísnému a ekonomicky hlídanému vedení společnosti 
je GHC Invest velmi stabilní a ekonomicky silnou společností. Proto také může svým zákazníkům 
nabízet různé možnosti financování dodávek jak výrobků tak také celých investičních celků jako je 
např. stavba či rekonstrukce technologie úpravy vody veřejného koupaliště. Platba za celou investici 
může být rozdělena na více let a investor tak může např. zrekonstruovat své koupaliště aniž by 
musel žádat o dotaci či si zbytečně zatěžovat svůj městský či obecní rozpočet.  
 
Tuto možnost postupného splácení dodávky kompletní nové technologie pro úpravu a cirkulaci 
bazénové vody na svých koupalištích využilo např. město Kunovice, Kyjov, Nýřany, Litvínov, 
Letovice, Duchcov, Votice, Jirkov nebo obce Píšť, Černá Hora, Tlučná, atd. 
 
Oslava stoletých narozenin koncernu Gerling, Holz & Co. a společnosti GHC Invest CZ, která 
proběhla před nedávnou dobou v centrále firmy v Hamburgu, byla nejen příjemnou společenskou 
událostí, ale také závazkem být po boku svých spokojených zákazníků minimálně dalších 100 let. 
Snahou společnosti je navázat dlouhodobou spolupráci tak, aby zákazník měl vždy na blízku 
odbornou pomoc a jistotu ve stále zachované kontinuitě pro servis, náhradní díly, dodávky 
chemikálií, seznamování s novinkami a s novou legislativou včetně konzultací a poradenství. 
Koncern Gerling, Holz & Co. i se svou dceřinnou společností GHC Invest v České republice tu 
bude stále a nikam se neztratí.    
 
Společnost GHC Invest je jedním se zakládajících členů Asociace bazénů a saun České republiky. 
 
Kontakt 
GHC Invest, s.r.o. 
Korunovační 6 
170 00  Praha 7 
 
Tel. :     233 374 806 
Mobil :  603 101 628    
Fax:   233 371 373 
e-mail : info@ghcinvest.cz     www.ghcinvest.cz  

 


