TISKOVÁ ZPRÁVA
z tiskové konference konané dne 18.1. 2011 v e Staročeské restauraci Pivovaru
Pardubice a.s. v Pardubicích, týkající se stavebních výstav v Pardubicích a Hradci
Králové :

16.Pardubická stavební výstava
3. – 5. 3. 2011
výstavní centrum IDEON Pardubice
14. Hradecká stavební výstava
STAVBA A ZAHRADA
25. – 27. 3. 2011
Kongresové centrum Aldis Hradec Králové
Úvodem pořadatel výstav, KJ výstavnictví (Josef Kašpar, PaedDr.. Milan
Juklíček), seznámil přítomné se základními informacemi k oběma výstavám
(podrobněji je popsáno níže). Dále někteří účastníci přednesli doplňující informace.
Přednášející :
Ing. Jan Kvasnička, ředitel Pivovaru Pardubice a.s., Pardubice - výhled a nové
směry vývoje Pivovaru Pardubice a.s.
Ing, Rudolf Kmoch, jednatel společnosti RUTO s.r.o. Heřmanův Městec seznámení se společností RUTO s.r.o., podrobné informace o ,,Soutěži o nejlepší
ročníkovou práci ze systému Liapor“ , určenou studentům středních stavebních škol,
kterou spolupořádá fa RUTO s.r.o. se společností Lias Vintířov, lehký stavební
materiál, k.s.
David Surmaj, hlavní manažer soutěže společnosti ABF, a.s. Praha –
podrobnosti o jubilejním 15. ročníku ,,Soutěžní přehlídky řemesel-SUSO“, pro žáky
středních odborných škol a učilišť z celé ČR
Doc. Ing. Jaroslav Pakosta, CSc., ředitel SOŠ stavební a SOU stavební, Rybitví
– střední odborné a učňovské školství v regionu
Mgr. Tomáš Faltus, výkonný ředitel Kongresového centra ALDIS Hradec
Králové – podrobnosti o novinkách Kongresového centra Aldis a připravované akce
v roce 2011
Josef Sekanina, obchodní a marketingpvý ředitel, ABPLAST s.r.o.,Litomyšl seznámení se společností ABPLAST s.r.o. jako s generálním partnerem hlavní ceny
16. Pardubické stavební výstavy.
Informace společné pro obě výstavy.
Již tradičně, na začátku stavební sezony, pořádá společnost KJ výstavnictví odborné
a kontraktační výstavy v Pardubicích, ve výstavním centru IDEON a v Hradci
Králové, v Kongresovém centru ALDIS. Na výstavách se představí firmy zabývající
se různými stavebními činnostmi, výrobci stavebních materiálů, dodavatelé
stavebních hmot, výrobci ekologických prvků (čistírny odpadních vod, nádrže),
dodavatelé úsporných způsobů vytápění (tepelná čerpadla, sluneční
kolektory,fotovoltaické články,různé typy kotlů…), stavební firmy zabývající se
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komplexní realizací staveb, firmy řešící dodatečné hydroizolace zdiva a objektů
různými technologiemi, firmy, které dodávají zahradní prvky a realizují architekturu
zahrad a mnoho dalších zajímavých společností. Podrobnosti o některých z nich jsou
uvedeny na konci zprávy.
Návštěvníci těchto výstav budou mít možnost setkat se s odborníky a stavebními
specialisty.
Standardní součástí výstav je ,,prospektová služba“. Ta umožní seznámení s těmi
stavebními firmami, které se zúčastňují pouze mezinárodních veletrhů v Praze či
Brně. Tyto firmy prostřednictvím výstavních panelů s odbornými prospekty informují
hlavně odbornou veřejnost s některými specifiky, které se na regionálních výstavách
neobjevují.
Pro návštěvníky jsou připraveny velké výstavní slevy od vystavujících firem. Rádi
bychom připomněli, že samotnou návštěvou obou výstav mohou zájemci o novou
výstavbu a nebo rekonstrukci, ušetřit desetitisíce korun.
Pro děti je připravena soutěž dětských kreseb se stavební tématikou. Tyto kresby
budou slosovány a vítězové obdrží ceny od firmy STATING, s.r.o., Kostelec nad
Orlicí.
Na obou výstavách věnují některé zůčastněné firmy ceny pro návštěvníky, např.
společnosti Wienerberger cihl. průmysl, a.s., Pivovar Pardubice, a.s., Hornbach
baumarkt CS spol. s r.o. a další. Upřesnění se provádí průběžně a bude zveřejněno
na webových stránkách pořadatele.Losování o tyto ceny proběhne vždy poslední den
výstavy.
Dlouholetým generálním partnerem obou výstav zůstává Pivovar
Pardubice a.s. Akciová společnost byla založena v lednu roku 1993. Hlavní činnost
společnosti je výroba piva, sladu, nealkoholických nápojů a hostinská činnost.
Odborným partnerem obou výstav je společnost Wienerberger cihlářský
průmysl,a.s. Společnost Wienerberger cihlářský průmysl je v současné době
jedničkou na českém i světovém trhu se zdicími materiály. Od roku 1992 dodává na
trh kompletní cihlový systém POROTHERM. Kromě tradičních pálených cihel nabízí
investorům pro všechny druhy staveb řadu významných služeb, které doplňují
kompletní servis pro stavebníky.
Dalším významným odborným partnerem je společnost RUTO s.r.o. Heřmanův
Městec. Společnost se sídlem a provozovnou v Novém Dvoře u Heřmanova Městce
je distribučním centrem komplexního stavebního systému Liapor. Obchodní, výrobní
a stavební společnost byla založena 22.11.1994.
Ocenění firem.
Na každé výstavě obdrží již tradičně tři firmy, které vybere odborná komise, čestná
uznání. Po loňské premiéře je opět pro jednu vybranou vystavující firmu
( v Pardubicích i v Hradci Králové) připravena cena od společnosti VEGA, s.r.o.,
Hradec králové a to inzerce zdarma v hodnotě 20.000 ,- Kč v časopise Stavebnictví
a interiér.
16. PARDUBICKÁ STAVEBNÍ VÝSTAVA.
Výstava za dobu svého působení vyrostla v největší odbornou stavební
výstavu v Pardubickém regionu.
Koná se od čtvrtka (3.3.) do soboty ( 5.3.). Otevřeno bude denně od 10.00 do 18.00
hodin, poslední den (sobota) do 17.00 hodin. Na výstavišti IDEON byly v polovině
minulého roku provedeny stavební úpravy, které vylepšily komfort pro vystavující
firmy ( nové sociální zařízení, zateplení objektu, nové podhledy, vymalování).
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Loňského ročníku se zúčastnilo 190 firem a snahou pořadatelů je tento počet udržet
a navýšit. I v letošním ročníku se předpokládá maximální využití prostor výstaviště.
Losování o ceny pro návštěvníky, které věnují některé firmy, proběhne v závěrečný
den výstavy v 16.00 hodin. Hlavní cenu věnuje firma ABPLAST, s.r.o., Litomyšl,
a to domovní čistírnu odpadních vod v ceně 35.910 ,- Kč bez DPH. Další
zajímavou cenou je též architektonická studie pro stavbu rodinného domu v hodnotě
25.000,- Kč od firmy STATING, s.r.o. Kostelec nad Orlicí. Počet cen se doplńuje a
upřesňuje průběžně.
Na výstavě bude vyhodnocen jubilejní 5. ročník : ,,Soutěže o nejlepší ročníkovou
práci ze systému Liapor – V.ročník“, která je určena studentům středních
odborných škol. Tato soutěž opět získala záštitu Pardubického kraje - odboru školství
a byla vyhlášena 2.9.2010 a probíhá od 17.9.2010 do 11.2.2011. Vítězné projekty
budou ke shlédnutí v prostorách výstaviště IDEON a též na Hradecké stavební
výstavě ,,Stavba a zahrada.“ Soutěž pořádá firma RUTO s.r.o. Heřmanův Městec
spolu se společností Lias Vintířov, lehký stavení materiál, k.s. (další podrobnosti
v příloze).
Byla přečtena zpráva společnosti PVV s.r.o., Pardubice, týkající se novinek a akcí,
které se uskuteční v roce 2011 v zrekonstruované budově pardubického výstavního
a společenského centra IDEON. V letošním roce PVV naváže na loňskou 2. etapu
zateplování budovy a rekonstrukci sociálních zařízení v 1. patře – letos proběhne
částečné zateplení obvodového pláště budovy a střechy – to vše z finančních
prostředků PVV s.r.o.
Hradecká stavební výstava
STAVBA A ZAHRADA.
Letošní 14. ročník má rozšířené pojmenování o název : Hradecká stavební výstava.
Na připomínky vystavovatelů se rozhodl pořadatel poprvé posunout výstavu i na
neděli.
Výstava bude od pátku (25.3) do neděle (27.3.). Otevřeno denně od 10.00 hodin do
18.00 hodin, v neděli od 10.00 do 16 .00 hodin. Na předchozím ročníku se
prezentovalo 155 firem. Rádi bychom tento počet minimálně udrželi..
Mimo firem zaměřených na stavebnictví, jak je již uvedeno v úvodu společném pro
obě akce, se zde představí i firmy zabývající se vybavením a realizací zahrad a
výrobků s tím souvisejících. Na výstavě bude mimo jiné i bezplatná poradna
zahradního architekta.
Tradiční losování o ceny, které věnují vystavující firmy proběhne v závěrečný den
27.3. (neděle) v 15.30 hodin. Ceny se průběžně doplňují.
Další zajímavostí je to, že každá 50 zakoupená vstupenka vyhrává dárek od firmy
HORNBACH-Baumarkt CS spol. s r.o.
Doprovodný program.
Podruhé je doprovodným programem výstavy ,,Soutěžní přehlídka řemesel SUSO“.
Nekomerční projekt Soutěžní přehlídka řemesel SUSO slaví malé patnácté jubileum.
I to je důvod představit SUSO v tomto roce s řadou novinek. Nově budou moci
návštěvníci zhlédnout exhibici oboru rytec skla, který předvedou zástupci Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské Kamenický Šenov nebo se zúčastnit
autogramiády herce Jana Antonína Duchoslava alias Viki Cabadaje známého z filmu
Sněženky a machři. Cílem projektu je popularizovat řemeslo a poukázat na jeho
společenskou potřebu a důležitost. Výsledkem by měl být vyšší zájem žáků
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základních škol o vstup na řemeslné obory. Za patnáct let se do soutěže přihlásilo
téměř 4000 žáků a více než 1700 pedagogů pomohlo k její propagaci. Průměrná
roční účast je 254 studentů ze 116 škol. Nedílnou součástí soutěže je také snaha
oslovit podnikatelskou sféru a do projektu zapojit její novinky, technologie, produkty a
tím zvýšit odbornost soutěžících. Soutěžní prostředí dává studentům možnost
poměřit své dovednosti a znalosti se svými vrstevníky z celé ČR. Tradice českého
řemesla tak ožívá. Soutěž probíhá jako doprovodný program stavebních výstav
a veletrhů. Jednotlivých kol se vždy účastní dvoučlenná družstva žáků 2. ročníků
SOU, OU a učilišť nebo odborných škol. V Hradci Králové proběhne třetí kolo
aktuálního ročníku, a to 25. až 26. března v rámci 14. ročníku Hradecké stavební
výstavy Stavba a zahrada 2011 v Kongresovém centru ALDIS. Podrobné informace
najdete na www.suso.cz.
Závěrem bychom chtěli poděkovat dlouhodobým partnerům, kterými jsou hlavní
mediální partner: Pardubický a Hradecký deník společnosti Vltava-LabePress,a.s., divize Východ a další media. Mladá fronta DNES, vydavatelství Mafra,
a.s., časopis Stavebnictví a interiér, Český rozhlas Pardubice a Český rozhlas
Hradec Králové, radio Blaník., radio Hey .Nesmíme zapomenout na velice dobrou
spolupráci se Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm
stavebním v Rybitví, Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích a
Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm stavebním v Hradci
Králové.
Poděkování patří i všem pracovníkům výstaviště IDEON Pardubice a Kongresového
centra Aldis Hradec Králové za dlouholetou dosavadní spolupráci.

Novinky a zajímavosti vystavujících firem.
ABPLAST, s.r.o., Litomyšl. - generální partner hlavní ceny.
Společnost ABPLAST, s.r.o., je dynamicky se rozvíjející firmou na českém trhu, která
vznikla dne 1. 12. 2001. Hlavním předmětem činnosti společnosti je zpracování
plastů a s tím související služby. V tomto oboru máme více jak desetileté zkušenosti.
Naším cílem je především kvalita. Proto se neustále zabýváme technologickým
vývojem v oblasti zpracování plastů. Skladba nabídky zboží představuje bazény,
domovní a komerční ČOV, technické nádoby. Mezi nabízené služby patří doprava na
místo stavby, cenové kalkulace a technické poradenství včetně zpracování
projektové dokumentace.
Společnost si dokázala vybudovat velmi dobré a silné postavení na trhu bazénů,
ČOV a technických nádob. Společnost ABPLAST dodává své výrobky nejen na
tuzemský trh, ale i do ostatních zemí v evropské unii. Největší procento zahraničního
obchodu tvoří německy mluvící země a Slovenská republika.
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.
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Centrum Meduna, Pardubice – Ráby.
Jsme firma zabývající se instalací a prodejem krbů Seguin, krbových kamen
světových i tuzemských značek MORSO, JOTUL, SEGUIN, HWAM, WIKING,
SCAN,NORDICA,EDILKAMIN,ROMOTOP.
Dále se zbýváme prodejem grilů WEBER, dřevěného i kovového nábytku, dřevěných
briket a pelet.
Elektroservis Hodr a spol. s r.o., Pardubice.
Připravujeme výstavní expozici moderního a energeticky úsporného vytápění
rodinných domů i průmyslových prostor - kompletní řešení elektrického infratopení
pro Váš objekt. Podlahové, stropní a nástěnné systémy infratopení. Dále Vám
představíme špičkové regulační systémy nesoučasného vytápění, které Vám uspoří
40 % Vašich topných nákladů.
FRIO - Josef Balous, Potštejn
Firma Josef Balous FRIO přichází do roku 2011 ještě s kompletnější nabídkou
služeb. Pomáháme těm co se rozhodli si vybudovat vlastní energeticky nenáročné
bydlení, nebo těm, kteří se snaží snížit nároky na vytápění ve stávajícím domě.
Pro všechny zákazníky máme řešení, která vychází z mnohaleté praxe a použití
moderních technologií. Servisní služby prostřednictvím vlastních zaměstnanců.
KOMPLETNÍ DODÁVKA – naše motto pro rok 2011.
Sortiment :
TEPELNÁ ČERAPDLA a REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
TOPNÉ SYSTÉMY a ANHYDRITOVÉ PODLAHY
PROJEKT-MONTÁŽ-SERVIS - tato slova bereme jako závazek spokojenosti.
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.
IVT Centrum Josef Malý, Horní Ředice
Specializovaná firma s tepelnými čerpadly IVT. Zajišťujeme prodej, servis,
poradenství a montáž švédských tepelných čerpadel IVT .
Jsme v seznamu Zelená úsporám.
Nejdelší záruka a jistota : 5 let - na celé tepelné čerpadlo
10 let - na kompresor.
JAMICH s.r.o., Pardubice.
REVOLUCE V REKONSTRUKCI UMAKARTOVÉHO JÁDRA
Rekonstrukce umakartového jádra ( koupelna, WC) do 3 dnů s použitím
velkoformátových glazurovaných panelů ABITIBI, které se považují za revoluci
v bytové architektuře.
V průběhu rekonstrukce není nutné stěhování
Realizace bez záloh.
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
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pomocí frekvenčního měniče. Kompresor Inverter SNIŽUJE SPOTŘEBU energie až
o 30 %. Toto čerpadlo si již našlo řadu spokojených zákazníků i ocenění od odborné
veřejnosti.
K-IZOL s.r.o., Kutná Hora.
Proč odvětrávané fasády VINYL SIDING.
V porovnání s ostatními odvětrávanými fasádami je Vinyl Siding nejlacinější systém
na našem trhu.Celý systém je postaven jako lehká montovaná odvětrávaná fasáda
difusně otevřená.Nosný kovový nebo dřevěný rošt nezatěžuje stavební konstrukci
budovy a při použití lehké hydrofobizované tepelné izolace je zajištěn volný průchod
vodních par.Vzhledem k tomu,že ani lamely difuzně stěnu neuzavírají ,dochází k
volnému průchodu a odvětrání vodních par do ovzduší .Za celou dobu co tento
systém montujeme(od roku 1997) ,jsme nezaznamenali zhoršení stavu
interieru(výskytu plísní ) po provedení zateplení.K tomuto problému běžně dochází
při zateplení kontaktním systémem, pří nedostatečném větrání budovy.
Jednou z předností fasády VINYL SIDING je to,že není nutné na starších budovách
upravovat podklad zdiva.Odstraní se pouze omítka která nedrží. Tloušťku tepelné
izolace lze přizpůsobit požadavku zákazníka.Další přednosti tohoto systému je
jednoduchá údržba,jednoduchá oprava při poškození.Při čištění stačí fasádu
opláchnou vodou, eventuelně použít běžný saponát.Spreje jze umýt i ředidlem. Při
poškození fasády je možno vyměnit poškozený díl a vzhledem k tomu , že lamely
vykazují vysokou stálobarevnost není oprava fasády ani znát.
V poslední ředě je velkou devizou i 50ti letá záruka na materiál a 60 měsíců na
provedené práce.
Koubek Aleš, Pardubice.
Svítící obklady - využití LED pásků na barevné dekorace nejen do koupelen.
M - tech, s.r.o., Pardubice.
Společnost byla založena v roce 1993. Její hlavní činností je prodej a instalace
zařízení od výrobce Mitsubishi Electric. Sortiment této značky zahrnuje klimatizační
jednotky, deskové entalpické rekuperační výměníky vzduchu (Lossnay), odvlhčovače
vzduchu a tepelná čerpadla typu vzduch-voda (Zubadan). Nabídka firmy se týká
projekce, dodávek, montáže a servisu klimatizace, vzduchotechniky a tepelných
čerpadel do administrativních budov, kanceláří, rodinných domů, bytů apod.
TEPELNÁ ČERPADLA ZUBADAN TYPU VZDUCH – VODA
VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY LOSSNAY S DESKOVÝM ENTALPICKÝM
REKUPERÁTOREM.
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Pardubice.
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.
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PRIMA KLIMA PARDUBICE s.r.o., Pardubice.
Společnost je odbornou firmou, která působí na trhu od roku 2003. Od doby svého
vzniku se díky úsilí všech svých zaměstnanců vypracovala mezi významné
společnosti působící v oblasti větrání, klimatizace, teplovzdušného vytápění
s rekuperací tepla, průmyslové vzduchotechniky a tepelných čerpadel. Zastupujeme
výrobce ATREA SYSTEMAIR, TOSHIBA,ALPHA INNOTEC, REGULUS A NIBE
Procházka Petr, Vysoké Mýto.
Solární systémy,kotle na na dřevo a pelety,vodoinstalace,topení,plyn,realizace a
rekonstrukce rodinných domů a koupelen......
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.).
SAVE CZ s.r.o., Hlinsko v Čechách.
Firma SAVE CZ s.r.o. Hlinsko uvádí na letošní trh jako nový výrobek plastovou
šachtu na vrt. Je určena pro vrtané studně, kde nahrazuje stávající betonové skruže.
Plastová šachta má tyto přednosti hmotnost 38 kg, lze sní jednoduše manipulovat
bez použití techniky.Díky řešení prostupů v šachtě je zaručena 100 %-ní vodotěsnost
uvnitř šachty.Poklop je zateplen a uzamykatelný a vyrábí se v barevném provedení
bílá, hnědá, zelená.
Další novinkou je kruhový 3 -komorový septik, který ve spojení s pískovým filtrem
nahrazuje u malých nemovitostí a rekreačních objektů domovní čistírnu odpadních
vod.Velkou předností je nízká cena tohoto výrobku a samonosné provedení bez
obetonování..
SolarAir s.r.o., Svitavy.
Společnost představí své jedinečné solární teplovzdušné panely SolarVenti, které
účinně pomáhají v boji proti vlhkosti, plísti a zatuchlosti v chatách, chalupách či v
domech. Panely jen pomocí energie ze slunce efektivně větrají, odvlhčují a temperují
problematické objekty. Při slunečném počasí budete moci panely shlédnout v akci i
ve venkovním stánku.
-
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SOLAR POWER CZ, s.r.o., Praha.
Společnost je č. 1 v solárních systémech.
Novinka roku 2011 : ,,Solární kolektor SKR500“.
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
nawww.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.
Zlatý dům daparts s.r.o., Pardubice
V nabídce máme nový ateplovaní materiál – vícevrstvou izolační fólii Lupotherm.
Izolace se dá použít na zateplení podlah, stěn, stropů, střech i fasád domů. Fólie je
lehká, má libovolný tvar, dá se použít na libovolné krovy – staré i nové, může být pod
i nad krokvemi. Nahrazuje parotěsnou a pojistnou fólii, a dále také tepelnou izolaci
síly víc jak 220 mm. Záruka je 20 let.
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