NOVINKY A ZAJÍMAVOSTI VYSTAVUJÍCÍCH FIREM
BARX EAST s.r.o., Rasošky.
Novinky roku 2011:
instalace solárních sestav BARX na panelové domy
instalace solárních sestav BARX na průmyslové objekty
výstavby typizovaných domů BARX na klíč.
HYDROSYS, s.r.o., Hradec Králové.
Dodatečné odstranění zvýšené vlhkosti zdiva systémem K 2000. Bez stavebních
prací, pro kamenné cihelné i smíšené zdivo, bez narušení statiky objektu, realizace
za provozu. Návrhy, poradenství.
JUKOV Červený Kostelec.
Firma specializovaná na montáž tepelných čerpadel, nabízí mimo jiné i kompaktní
tepelné čerpadlo vzduch - voda Inventer BoxAir s plynulou regulací topného
výkonu pomocí frekvenčního měniče. Kompresor Inverter SNIŽUJE SPOTŘEBU
energie až o 30 %. Toto čerpadlo si již našlo řadu spokojených zákazníků i ocenění
od odborné
veřejnosti.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Hradec Králové
Modrá pyramida připravila pro letošní rok zjednodušený úvěrový produkt, který je
určen především pro financování rekonstrukcí. Lze jej poskytnout bez ručitele, či
zajištění nemovitostí a je možné garantovat neměnné podmínky po celou dobu
splácení.
Modrá pyramida se specializuje na otázky bydlení a návštěvníci výstavy se na ni
mohou obracet i v případě potřeby financování veškerých stavebních projektů.
Více informací dostanete v kanceláři společnosti Modrá pyramida, kterou najdete od
1. března na nové adrese :Sladkovského 346, Pardubice.
RUTO s.r.o., Heřmanův Městec.
Společnost je distribučním, poradenským a servisním centrem komplexního
stavebního systému Liapor. Hlavní novinkou jsou tvarovky Liapor M 175, 240 a
300 mm se zvýšenými hodnotami zvukové neprůzvučnosti. Zdivo Liapor svými
technickými parametry na zvukovou neprůzvučnost je dlouhodobě jedničkou na
stavebním trhu v ČR. V letošním roce se zvýšil požadavek na zvukovou izolaci mezi
místnostmi v budovách, na který výrobce reagoval provedením nových zkoušek na
zvukovou neprůzvučnost tvarovek Liapor M 240/12 MPa a Liapor M 175 ve státní
zkušebně TZUS v Teplicích. Výsledky měření dopadly na výbornou, u tvarovky
Liapor M 240/12 MPa je hodnota laboratorní zvukové neprůzvučnosti Rw = 56 dB, u
tvarovky Liapor M 175 je Rw = 55 dB při zdění na Baumit zdicí malta 100
s oboustrannou omítkou Baumit jádrová omítka strojní v tl. 15 mm. Obě tvarovky tak
splňují zvýšené požadavky dle ČSN 73 0532 a potvrdily skutečnost, že zdivo Liapor
je lídrem na trhu u akustického zdiva. Společnost RUTO se nezabývá pouze
prodejem a distribucí systemu Liapor, ale i dalších stavebních materiálů, jak
v maloprodeji pro drobné stavebníky a stavební firmy, tak také velkoprodejem pro

ostatní stavebniny. Již druhým rokem společnost nabízí velké množství volně
loženého materiálu ( drcené kamenivo, kačírek, mulčovací kůra, písky apod.).
STATING s.r.o., Kostelec nad Orlicí.
Pro sezónu 2011 připravuje společnost STATING s.r.o. (www.stating.cz) pro své
zákazníky tyto novinky:
- poslední etapa výstavby projektu rodinných domů Centrum Svítkov, více na
www.centrumsvitkov.cz.
- zahájení prodejů bytů v Kostelci nad Orlicí lokalita Tabulky, více na tel.
776 673 819
- nové webové stránky s rozšířením služeb pro naše zákazníky
- příprava projektu Levné bydlení Přepychy, příjem rezervací, více na
tel.776 673 819.
Dále STATING s.r.o. pokračuje v přijímání objednávek levných rodinných domů
v ceně do 2 milionů korun. Pro zákazníky z bytových domů STATING s.r.o. připravil
pro sezónu 2011 výhodnou nabídku, která nespoléhá na žádné dotace.
Pro firemní zákazníky výrazné snížení nákladů na investice do nemovitostí a jejich
provoz. STATING s.r.o. upravil pro své zákazníky nabídku na komplexní správu a
údržbu nemovitostí s novinkou v online přístupu do paspartu – více na
www.stating.cz.
Tóth, s.r.o., Hronov
Novinka : ,, akustická izolace WOLF ,, .
Špičková zvuková izolace již při tloušťce 15 mm! Vynikající útlumové hodnoty.
Mnohostranné použití.
Slogan . Chceš-li doma míti klid, musíš na zdi Wolfa mít!
TRANSFORM, a.s. Lázně Bohdaneč.
V Lázních Bohdaneč má od roku 1992 své sídlo akciová společnost Transform, která
se zabývá zpracováním-recyklací plastových odpadů komunálních i
průmyslových zdrojů. Jedná se o závod na efektivní využití odpadů, které dříve
končily bez užitku na skládkách. Z recyklovaných plastů vyrábíme například :
zatravňovaní dlažbu, záhonové chodníky a obrubníky, zahradní nášlapné dílce,
lehké plotové základy, plotovky a další plastové profily.
Wienerberger cihlářský průmysl, a.s., České Budějovice .
Cílem společnosti je komfortní a přitom energeticky nenáročné bydlení v cihlovém
domě z POROTHERMU. Firma při vývoji všech výrobků myslí nejen na technickou
propracovanost celého zdícího systému, ale i na stavebníky svépomocí. Pro
chystané novinky roku 2011 platí, že to budou nejkvalitnější výrobky, které umožní
jednoduchou, rychlou a cenově dostupnou výstavbu. Firma klade velký důraz i
na zdravé bydlení a trvalou hodnotu stavby. Spolu s vývojem nových výrobků
připravuje společnost pro stavebníky pro rok 2011 i řadu nových služeb.

