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Firma STAPUS,s.r.o se sídlem ve Starém Hradišti byla založena v r.1997 a zabývá se prodejem
veškerých stavebních materiálů
.V dnešní době máme otevřeny další pobočky stavebnin, a to v Sezemicích,Holicích a Nasavrkách.
V sídle firmy ve Starém Hradišti je FASÁDNÍ STUDIO, ve kterém Vám ochotně poradíme a po té i
takřka na počkání namícháme fasádní omítky,barvy a lazury na dřevo i kov .Mícháme i škálu
tzv.Mozaik (na sokly domů apod.).
Do nové sezony vstupujeme s NOVÝM produktem a tj. ,, ÚVĚR NA ZLEPŠENÍ BYDLENÍ.“ ,který
chceme představit na jarní Stavební výstavě v Ideonu. Zákazník a zájemce o tento produkt by od
nás měl odcházet do ½ hodiny s vyřízeným úvěrem a může si téměř okamžitě odvést i zboží.
K tomuto bude potřebovat pouze dva doklady totožnosti.
Přijďte nás proto navštívit ve dnech 28.2-2.3 do Ideonu, kde se na Vás ve stánku STAPUS,s.r.o.
budeme těšit .
S pozdravem Petr Šefranko

REC ing. spol. s r.o., Náchod
Firma REC.ing. spol. s r.o.byla založena v roce 1992 jako inženýrsko-dodavatelská firma se
zaměřením na stavby čistíren odpadních vod a technologických celků.
Nabízíme:
 Pomoc zajištění financování projektů a realizací ČOV
 Pomoc při rekonstrukcích, opravách čistíren odpadních vod a dalších vodohospodářských
zařízeních jako jsou:
o čerpací stanice
o předčištění odpadních vod
o dočištění
o kalová koncovka
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Posouzení funkčnosti stávajících vodohospodářských zařízení
Posouzení ekonomiky provozu čistírny odpadních vod
Pomoc při ekologické likvidaci čistírenského kalu a nakládání s odpady

ATELIER ZILVAR s.r.o., Hradec Králové
Podlahové topení a teplovzdušné vytápění krbem v podlaze pod názvem AKU vytápění , krby
a kamna a individuální i typové projekty rodinných domů nabízí společnost Atelier ZILVAR,
Pardubice. Unikátní technologii pro rodinné domy s krbem jsou zejména teplovzdušné rozvody a
podlahové topení vzduchem, které vytváří díky aktivní akumulaci pohodové prostředí místnosti
krbu bez přetápění nebo zabrání přehřívání domu sluncem. Nadbytečná energie se ukládá pro
využití v době, kdy není krb v provozu, nebo pro chladné části dne.
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REFLEXNÍ TEPELNÁ IZOLACE HAASOVÁ – MENHART, Klatovy
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DSK STAVEBNINY s.r.o., Hradec Králové
Firma DSK stavebniny, patřící mezi největší prodejce stavebních materiálů východních Čech,
v letošním roce 2013 představí na stavebních výstavách své pobočky a svoje portfolio
prodávaného zboží, jako je tepelná izolace, suchá stavba, zahradní dlažba, stavební chemie, zdící
materiál a další. Firma DSK se těší na Vaši návštěvu.
kvalitu oken neovlivňuje. Naopak dokazuje, že stavba je opravdu dobře izolovaná. Přes takto
zamlžené plastové či hliníkové okno však není vidět i několik hodin denně a esteticky nevypadá
příliš dobře. A protože zateplení nově postavených rodinných domů, rezidenčních projektů nebo
administrativních budov se neustále zdokonaluje, bude ke kondenzaci a zamlžení skleněných
ploch docházet stále častěji.
Mnoho architektů i projektan
výrobce skla společnost AGC Glass Europe přichází s novinkou, která tento problém řeší.

Bering Servis s.r.o., Hradec Králové
Naše společnost Kubangidroizolacija úspěšně spolupracuje se světovými lídry v oblasti obchodu s
hydroizolačními, izolačními a zateplovacími materiály, jako je světový řetězec Leroy Merlin,
Baucentr a další. Společnost je několikanásobným účastníkem a držitelem cen z mezinárodních i
regionálních výstav v oboru stavebnictví. Prodáváme hydroizolační, izolační a zateplovací
materiály nové generace pod obchodní značkou SUHO, nyní i v ČR.
Všechny druhy hydroizolací, zejména IZOPRON a IZOWEL, zateplovací materiál IZOTERM (pro
vnější zateplování) a IZOTERM Light (pro vnitřní zateplování) jsou vlastními výsledky práce
kolektivu specialistů a laboratoří naší společnosti Kubangidroizolacija. Hlavní vlastností materiálů
SUHO je univerzálnost a snadnost použití. Každý domácí stavitel může použít všechny materiály
SUHO bez nutnosti angažovat a platit odbornou firmu. Motem společnosti je "Můžeš to udělat
sám"
Vysokou jakost materiálů SUHO a úplnou shodu jejich vlastností a charakteristik s vyhlášenými
parametry potvrdily četné testy ve výzkumných centrech RF. Úplný soubor testů prezentovaných
materiálů SOHO provedl Výzkumný ústav stavitelství – certifikační společnost v Praze v České
republice, akreditovaná Evropskou unií. Na základě výsledků těchto testů ústav vydal certifikáty a
povolení nejen pro prodej uvedených materiálů SUHO v tržní síti zemí Evropské unie, ale tyto
materiály též doporučil k použití při provádění projektových a opravárensko-konstrukčních prací.
Zastoupení v Evropské unii má naše společnost Bering Servis, s. r. o., Hradec Králové, Česká
republika. Všechny informace najdete na www.suho.cz
- Materiály SUHO se používají ke stavbě objektů zimních olympijských her Soči 2014.
- Ruské železnice používají materiály SUHO k izolaci železničních tunelů proti vodě.
- Obzvlášť aktivně se materiály SUHO uplatňují v bytovém stavitelství, stavbám a opravám nádrží,
čističek, bazénů, sklepů a po záplavách.
Jiří Brož
Obchodní ředitel
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KOVOSERVIS s.r.o., Hradec Králové
KOVOSERVIS s.r.o. je česká firma s více jak 20 letou působností.
Na přání zákazníka zhotovujeme :
- nerezová schodiště, zábradlí, mříže, ploty, brány
- nerezové prvky plaveckých center, bazénů
- trubková kolena a oblouky z mosazi
- interierové prvky z nerezu a mosazi
- zábradlí z nerezu a oceli
- kovaná schodiště, zábradlí, ploty, brány
- skleněná schodiště, prosklená zábradlí
- ocelové, stavební a jiné konstrukce
- peněžní prostupy a noční pokladny
- samonosná a točitá schodiště
Dále provádíme :
- obrábění kovů (soustružení,frézování, broušení) včetně výroby ozubených a
řetězových kol
- výroba strojů a zařízení
www.kovoservis-hk.cz
WOODCOTE CZ, a.s., Praha ( SIG CZECH, s.r.o.)
V měsíci prosinci roku 2012 došlo k prodeji firmy SIG Czech s.r.o., firmě WOODCOTE CZ, a.s.,
působnost v rámci celé ČR (od roku 1992) , dnes celkem 24 poboček.
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